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REF.ª 101 - Fundamentos
e Obrigações Legais em SHST
REF.ª 101 - Fundamentos
e Obrigações Legais em SHST

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Higiene e Segurança no trabalho: uma responsabilidade de todos

• Enquadramento Legal da Higiene e Segurança no Trabalho

• Organização dos Serviços de SHST

• Direitos, Obrigações e Responsabilidades (Entidade Patronal e Trabalhadores)

• Conceitos e Definições no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho

• Prevenção: regras gerais de segurança laboral

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer a terminologia utilizada no âmbito da Higiene e Segurança do

Trabalho

• Identificar as situações de risco a que podem estar expostos no seu local de

trabalho e tomar as medidas de prevenção e de protecção adequadas

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

PROGRAMA

• Higiene e Segurança no trabalho: uma responsabilidade de todos

• Enquadramento Legal da Higiene e Segurança no Trabalho

• Organização dos Serviços de SHST

• Direitos, Obrigações e Responsabilidades (Entidade Patronal e Trabalhadores)

• Conceitos e Definições no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho

• Prevenção: regras gerais de segurança laboral

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer a terminologia utilizada no âmbito da Higiene e Segurança do

Trabalho

• Identificar as situações de risco a que podem estar expostos no seu local de

trabalho e tomar as medidas de prevenção e de protecção adequadas

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 3,5H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 3,5H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada
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REF.ª 102 - Sensibilização em
Higiene e Segurança no Trabalho
REF.ª 102 - Sensibilização em
Higiene e Segurança no Trabalho

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Higiene e Segurança no trabalho: uma responsabilidade de todos

• Enquadramento Legal da Higiene e Segurança no Trabalho

• Organização dos Serviços de SHST

• Direitos, Obrigações e Responsabilidades (Entidade Patronal e

Trabalhadores)

• Conceitos e Definições no âmbito da Higiene e Segurança no

Trabalho

• Factores de Risco Profissionais:

- Mecânicos

- Físicos

- Químicos

- Psicossociais

- Biológicos

• Equipamento de protecção individual

• Sinalização de Segurança

• Prevenção e Protecção contra Incêndio:

- Fenomenologia do fogo

- Agentes extintores

- Extintores portáteis

• Riscos Ergonómicos: Movimentação manual de cargas

PROGRAMA

• Higiene e Segurança no trabalho: uma responsabilidade de todos

• Enquadramento Legal da Higiene e Segurança no Trabalho

• Organização dos Serviços de SHST

• Direitos, Obrigações e Responsabilidades (Entidade Patronal e

Trabalhadores)

• Conceitos e Definições no âmbito da Higiene e Segurança no

Trabalho

• Factores de Risco Profissionais:

- Mecânicos

- Físicos

- Químicos

- Psicossociais

- Biológicos

• Equipamento de protecção individual

• Sinalização de Segurança

• Prevenção e Protecção contra Incêndio:

- Fenomenologia do fogo

- Agentes extintores

- Extintores portáteis

• Riscos Ergonómicos: Movimentação manual de cargas

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer a terminologia utilizada no âmbito da

Higiene e Segurança do Trabalho

• Identificar as situações de risco a que podem estar

expostos no seu local de trabalho e tomar as medidas 

de prevenção e de protecção adequadas

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer a terminologia utilizada no âmbito da

Higiene e Segurança do Trabalho

• Identificar as situações de risco a que podem estar

expostos no seu local de trabalho e tomar as medidas 

de prevenção e de protecção adequadas

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 103
Resposta a Situações de Emergência
REF.ª 103
Resposta a Situações de Emergência

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Procedimentos de emergência

• Manuseamento de elevadores (sempre que aplicável)

• Sinalização de Emergência

• Iluminação de emergência

• Plantas de emergências

• Procedimentos de Evacuação

• Prevenção e Protecção contra Incêndio

- Fenomenologia do fogo

- Meios de primeira intervenção

- Agentes extintores

• Primeiros socorros: Exame à vítima

OBJECTIVOS DO CURSO

• Preparar os trabalhadores para responderem de forma eficaz em

situações de emergência

• Conhecer os procedimentos de emergência a respeitar em

situação de emergência

• Saber actuar correctamente em caso de ocorrência de uma

situação acidental, dando o alarme, o alerta e executando as acções 

de evacuação e de intervenção correspondentes

PROGRAMA

• Procedimentos de emergência

• Manuseamento de elevadores (sempre que aplicável)

• Sinalização de Emergência

• Iluminação de emergência

• Plantas de emergências

• Procedimentos de Evacuação

• Prevenção e Protecção contra Incêndio

- Fenomenologia do fogo

- Meios de primeira intervenção

- Agentes extintores

• Primeiros socorros: Exame à vítima

OBJECTIVOS DO CURSO

• Preparar os trabalhadores para responderem de forma eficaz em

situações de emergência

• Conhecer os procedimentos de emergência a respeitar em

situação de emergência

• Saber actuar correctamente em caso de ocorrência de uma

situação acidental, dando o alarme, o alerta e executando as acções 

de evacuação e de intervenção correspondentes

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.
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a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 104 - Combate a Incêndios
(com instrução prática)

REF.ª 104 - Combate a Incêndios
(com instrução prática)

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Prevenção e Protecção contra Incêndio

- Fenomologia do fogo

- Meios de primeira intervenção

- Agentes extintores

- Sistemas automáticos de detecção e extinção de incêndios

• Sinalização de Segurança

• Iluminação de Segurança

• Organização da Segurança

• Actuação em caso de sinistro

• Prática de combate a incêndios com extintores portáteis em

parque de treinos

OBJECTIVOS DO CURSO

• Observar e fazer cumprir as normas de prevenção de incêndios em

vigor na empresa

• Actuar correctamente em caso de eclosão de um incêndio,

contribuindo positivamente para a difusão do alarme e do alerta, 

para a coordenação da evacuação organizada dos ocupantes e para 

o início do combate ao incêndio utilizando os equipamentos de 1ª

intervenção disponíveis

PROGRAMA

• Prevenção e Protecção contra Incêndio

- Fenomologia do fogo

- Meios de primeira intervenção

- Agentes extintores

- Sistemas automáticos de detecção e extinção de incêndios

• Sinalização de Segurança

• Iluminação de Segurança

• Organização da Segurança

• Actuação em caso de sinistro

• Prática de combate a incêndios com extintores portáteis em

parque de treinos

OBJECTIVOS DO CURSO

• Observar e fazer cumprir as normas de prevenção de incêndios em

vigor na empresa

• Actuar correctamente em caso de eclosão de um incêndio,

contribuindo positivamente para a difusão do alarme e do alerta, 

para a coordenação da evacuação organizada dos ocupantes e para 

o início do combate ao incêndio utilizando os equipamentos de 1ª

intervenção disponíveis

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente (sempre que existam condições) 

ou num parque de treinos de bombeiros a definir

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente (sempre que existam condições) 

ou num parque de treinos de bombeiros a definir
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a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Prevenção e Protecção contra Incêndio

- Fenomenologia do fogo

- Meios de primeira intervenção

- Agentes extintores

- Sistemas automáticos de detecção e extinção de incêndios

• Sinalização de Segurança

• Iluminação de Segurança

• Organização da Segurança

• Actuação em caso de sinistro

• Prática de combate a incêndios com extintores portáteis em parque de

treinos

• Instalações com bocas-de-incêndio armadas (práticas simuladas)

- Tipos de agulhetas

- Tipos de jactos

- Tipos de mangueiras

OBJECTIVOS DO CURSO

• Observar e fazer cumprir as normas de prevenção de incêndios em

vigor na empresa

• Actuar correctamente em caso de eclosão de um incêndio, contribuindo

positivamente para a difusão do alarme e do alerta, para a coordenação 

da evacuação organizada dos ocupantes e para o início do combate ao 

incêndio utilizando os equipamentos de 1ª e 2ª intervenção disponíveis 

na instalação

PROGRAMA

• Prevenção e Protecção contra Incêndio

- Fenomenologia do fogo

- Meios de primeira intervenção

- Agentes extintores

- Sistemas automáticos de detecção e extinção de incêndios

• Sinalização de Segurança

• Iluminação de Segurança

• Organização da Segurança

• Actuação em caso de sinistro

• Prática de combate a incêndios com extintores portáteis em parque de

treinos

• Instalações com bocas-de-incêndio armadas (práticas simuladas)

- Tipos de agulhetas

- Tipos de jactos

- Tipos de mangueiras

OBJECTIVOS DO CURSO

• Observar e fazer cumprir as normas de prevenção de incêndios em

vigor na empresa

• Actuar correctamente em caso de eclosão de um incêndio, contribuindo

positivamente para a difusão do alarme e do alerta, para a coordenação 

da evacuação organizada dos ocupantes e para o início do combate ao 

incêndio utilizando os equipamentos de 1ª e 2ª intervenção disponíveis 

na instalação

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores da empresa, que integram as 

equipas de 1ª e 2ª intervenção no combate a 

incêndios

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente (sempre que existam 

condições ou num parque de treinos dos 

bombeiros - a definir)

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores da empresa, que integram as 

equipas de 1ª e 2ª intervenção no combate a 

incêndios

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente (sempre que existam 

condições ou num parque de treinos dos 

bombeiros - a definir)
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REF.ª 105 - Brigada de Incêndios
(com instrução prática)

REF.ª 105 - Brigada de Incêndios
(com instrução prática)

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 106 - Primeiros Socorros
Suporte Básico de Vida Adulto (SBV)

REF.ª 106 - Primeiros Socorros
Suporte Básico de Vida Adulto (SBV)

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Sistema Integrado de Emergência Médica - SIEM

- Composição do SIEM

- Plano de acção

- Alerta (quem alertar e como)

• Anatomia e Fisiologia

- Planos anatómicos

- Pequena e grande circulação

• Exame da Vítima

- Exame primário à vítima

- Exame secundário à vítima

• Suporte Básico de Vida (SBV) e desobstrução da via aérea

- Cadeia de sobrevivência

- Riscos para o reanimador

- Reanimação cárdio-pulmunar (RPC adulto e criança)

- Posição Lateral de Segurança (PLS)

- Manobras de desobstrução da via aérea

Nota: Durante o percurso formativo serão realizadas práticas 

simuladas apropriadas para o efeito.

PROGRAMA

• Sistema Integrado de Emergência Médica - SIEM

- Composição do SIEM

- Plano de acção

- Alerta (quem alertar e como)

• Anatomia e Fisiologia

- Planos anatómicos

- Pequena e grande circulação

• Exame da Vítima

- Exame primário à vítima

- Exame secundário à vítima

• Suporte Básico de Vida (SBV) e desobstrução da via aérea

- Cadeia de sobrevivência

- Riscos para o reanimador

- Reanimação cárdio-pulmunar (RPC adulto e criança)

- Posição Lateral de Segurança (PLS)

- Manobras de desobstrução da via aérea

Nota: Durante o percurso formativo serão realizadas práticas 

simuladas apropriadas para o efeito.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar e interpretar os diversos elos da cadeia da

sobrevivência

• Actuar correctamente, perante uma situação de

vítima em paragem cárdio-respiratória, iniciando as 

técnicas que integram o protocolo das manobras de 

Suporte Básico de Vida (SBV) e mantendo-as até que 

se verifiquem as condições que possam levar à sua 

interrupção

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar e interpretar os diversos elos da cadeia da

sobrevivência

• Actuar correctamente, perante uma situação de

vítima em paragem cárdio-respiratória, iniciando as 

técnicas que integram o protocolo das manobras de 

Suporte Básico de Vida (SBV) e mantendo-as até que 

se verifiquem as condições que possam levar à sua 

interrupção

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.
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a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial
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REF.ª 107 - Primeiros Socorros
Traumas e Emergências Médicas
REF.ª 107 - Primeiros Socorros
Traumas e Emergências Médicas

PROGRAMA

• Sistema Integrado de Emergência Médica - SIEM

- Composição do SIEM

- Plano de acção

- Alerta (quem alertar e como)

• Introdução à resposta a situações de emergências médicas

- Hemorragias

- Choque 

- Feridas 

- Queimaduras 

- Lesões músculo-esqueléticas sinais e sintomas de lesões 

- Trauma 

- Emergências Médicas

Nota: Durante o percurso formativo serão realizadas práticas 

simuladas apropriadas para o efeito.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Reconhecer a importância do SIEM

• Identificar as principais situações de traumas e emergências

médicas

• Saber actuar perante situações de traumas e emergências médicas

PROGRAMA

• Sistema Integrado de Emergência Médica - SIEM

- Composição do SIEM

- Plano de acção

- Alerta (quem alertar e como)

• Introdução à resposta a situações de emergências médicas

- Hemorragias

- Choque 

- Feridas 

- Queimaduras 

- Lesões músculo-esqueléticas sinais e sintomas de lesões 

- Trauma 

- Emergências Médicas

Nota: Durante o percurso formativo serão realizadas práticas 

simuladas apropriadas para o efeito.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Reconhecer a importância do SIEM

• Identificar as principais situações de traumas e emergências

médicas

• Saber actuar perante situações de traumas e emergências médicas

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

(nota: recomenda-se a frequência prévia no módulo de 

formação em

Ref.ª 106 - Primeiros Socorros - Suporte Básico de 

Vida)

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

(nota: recomenda-se a frequência prévia no módulo de 

formação em

Ref.ª 106 - Primeiros Socorros - Suporte Básico de 

Vida)

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 108 
Ergonomia Laboral
REF.ª 108 
Ergonomia Laboral

PROGRAMA

• Definição de Ergonomia

• Objectivos do estudo ergonómico

• Fisionomia da coluna vertebral

• Posto de Trabalho

• Posturas nos diversos locais de trabalho

•Movimentação Manual de cargas

- Definição de movimentação manual de cargas

- Identificação e avaliação dos factores de risco

- Principais riscos associados à movimentação manual de cargas

- Segurança na movimentação manual de cargas

- Principais patologias na movimentação manual de cargas

- Uso da Ergonomia na prevenção da ocorrência de lesões

- Movimentação manual de cargas com equipamentos auxiliares

• Movimentação mecânica de cargas

• Métodos de Prevenção no aparecimento de lesões

OBJECTIVOS DO CURSO

• Aquisição de competências operacionais necessárias para aplicar as

técnicas adequadas à avaliação dos riscos profissionais associados às 

condições de segurança e higiene no trabalho devido a factores 

ergonómicos.

PROGRAMA

• Definição de Ergonomia

• Objectivos do estudo ergonómico

• Fisionomia da coluna vertebral

• Posto de Trabalho

• Posturas nos diversos locais de trabalho

•Movimentação Manual de cargas

- Definição de movimentação manual de cargas

- Identificação e avaliação dos factores de risco

- Principais riscos associados à movimentação manual de cargas

- Segurança na movimentação manual de cargas

- Principais patologias na movimentação manual de cargas

- Uso da Ergonomia na prevenção da ocorrência de lesões

- Movimentação manual de cargas com equipamentos auxiliares

• Movimentação mecânica de cargas

• Métodos de Prevenção no aparecimento de lesões

OBJECTIVOS DO CURSO

• Aquisição de competências operacionais necessárias para aplicar as

técnicas adequadas à avaliação dos riscos profissionais associados às 

condições de segurança e higiene no trabalho devido a factores 

ergonómicos.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 109 - Manuseamento de Tacógrafos e Registos
de Tempos de Trabalho em Veículos não sujeitos a Tacógrafos  
REF.ª 109 - Manuseamento de Tacógrafos e Registos
de Tempos de Trabalho em Veículos não sujeitos a Tacógrafos  

PROGRAMA

A - Manuseamento de tacógrafos

• Enquadramento legal

• Objectivo do tacógrafo

• Funcionamento dos tacógrafos

• Manutenção/verificação de tacógrafos

• Colocação de discos

• Mudança de turno ou de condutor

• Em caso de avaria….

• Tempo de permanência dos discos de tacógrafos na posse do

condutor

• Tempo de retenção dos discos de tacógrafos

B - Registos de tempos de trabalho em veículos de transportes 

não sujeitos a tacógrafos:

• Enquadramento legal

• Aplicabilidade

• Documento de registo diário

• Documento de análise semanal

• Normas e simbologias de preenchimento dos impressos

• Mudança de livros

• Tempo de arquivo do livro de registos

C - Avaliação da formação

PROGRAMA

A - Manuseamento de tacógrafos

• Enquadramento legal

• Objectivo do tacógrafo

• Funcionamento dos tacógrafos

• Manutenção/verificação de tacógrafos

• Colocação de discos

• Mudança de turno ou de condutor

• Em caso de avaria….

• Tempo de permanência dos discos de tacógrafos na posse do

condutor

• Tempo de retenção dos discos de tacógrafos

B - Registos de tempos de trabalho em veículos de transportes 

não sujeitos a tacógrafos:

• Enquadramento legal

• Aplicabilidade

• Documento de registo diário

• Documento de análise semanal

• Normas e simbologias de preenchimento dos impressos

• Mudança de livros

• Tempo de arquivo do livro de registos

C - Avaliação da formação

OBJECTIVOS DO CURSO

• Aquisição de competências operacionais no âmbito

do manuseamento de tacógrafos e no registo de 

tempos de trabalho em veículos de transportes

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Aquisição de competências operacionais no âmbito

do manuseamento de tacógrafos e no registo de 

tempos de trabalho em veículos de transportes

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 110
Operação Segura de Empilhadores
REF.ª 110
Operação Segura de Empilhadores

PROGRAMA

• Enquadramento legal

• Regras gerais na condução de empilhadores

• Manutenção de equipamentos

• Visibilidade e estabilidade

• Carga e altura máximas

• Manobras com cargas

• Sinalização de segurança

• Circulação na proximidade de tráfego humano

OBJECTIVOS DO CURSO

• Reconhecer conceitos essenciais relacionados com a Segurança e

Higiene do Trabalho

• Reconhecer os riscos inerentes à operação de empilhadores e as

medidas de prevenção respectivas

• Descrever os procedimentos conducentes à operação, em

segurança, dos referidos equipamentos

• Reconhecer a importância da detecção de anomalias e

consequente prevenção de acidentes, nas inspecções e verificações 

diárias aos equipamentos

PROGRAMA

• Enquadramento legal

• Regras gerais na condução de empilhadores

• Manutenção de equipamentos

• Visibilidade e estabilidade

• Carga e altura máximas

• Manobras com cargas

• Sinalização de segurança

• Circulação na proximidade de tráfego humano

OBJECTIVOS DO CURSO

• Reconhecer conceitos essenciais relacionados com a Segurança e

Higiene do Trabalho

• Reconhecer os riscos inerentes à operação de empilhadores e as

medidas de prevenção respectivas

• Descrever os procedimentos conducentes à operação, em

segurança, dos referidos equipamentos

• Reconhecer a importância da detecção de anomalias e

consequente prevenção de acidentes, nas inspecções e verificações 

diárias aos equipamentos

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 111 - Prevenção de Riscos de Segurança
e Saúde no Trabalho na Construção Civil
REF.ª 111 - Prevenção de Riscos de Segurança
e Saúde no Trabalho na Construção Civil

PROGRAMA

• Higiene e Segurança no trabalho: uma responsabilidade de todos

• Enquadramento Legal da Higiene e Segurança no Trabalho

• Organização dos Serviços de SHST

• Direitos, Obrigações e Responsabilidades (Entidade Patronal e

Trabalhadores)

• Conceitos e Definições no âmbito da Higiene e Segurança no

Trabalho

• Factores de Risco Profissionais na Construção Civil

- Mecânicos

- Físicos

- Químicos

- Psicossociais

- Biológicos

• Equipamento de protecção individual

• Sinalização de Segurança

• Prevenção e Protecção contra Incêndio

- Fenomenologia do fogo

- Agentes extintores

- Extintores portáteis

• Riscos Ergonómicos: Movimentação manual de cargas

PROGRAMA

• Higiene e Segurança no trabalho: uma responsabilidade de todos

• Enquadramento Legal da Higiene e Segurança no Trabalho

• Organização dos Serviços de SHST

• Direitos, Obrigações e Responsabilidades (Entidade Patronal e

Trabalhadores)

• Conceitos e Definições no âmbito da Higiene e Segurança no

Trabalho

• Factores de Risco Profissionais na Construção Civil

- Mecânicos

- Físicos

- Químicos

- Psicossociais

- Biológicos

• Equipamento de protecção individual

• Sinalização de Segurança

• Prevenção e Protecção contra Incêndio

- Fenomenologia do fogo

- Agentes extintores

- Extintores portáteis

• Riscos Ergonómicos: Movimentação manual de cargas

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer a terminologia utilizada no âmbito da

Higiene e Segurança do Trabalho

• Identificar as situações de risco a que podem estar

expostos no seu local de trabalho e tomar as medidas 

de prevenção e de protecção adequadas

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer a terminologia utilizada no âmbito da

Higiene e Segurança do Trabalho

• Identificar as situações de risco a que podem estar

expostos no seu local de trabalho e tomar as medidas 

de prevenção e de protecção adequadas

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 112 - Prevenção de Riscos Laborais no
Sector Secundário (Indústria/Construção Cívil)
REF.ª 112 - Prevenção de Riscos Laborais no
Sector Secundário (Indústria/Construção Cívil)

PROGRAMA

• Constitui-se como resposta ao diagnóstico das necessidades de

Formação, levando em consideração a proposta Formativa 

disponibilizada pela K-med XXI

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dar cumprimento ao estabelecido no actual Quadro Legal

Português, no que diz respeito à Formação Profissional Contínua

e à obrigatoriedade de Formação no âmbito da Higiene e 

Segurança

no Trabalho

• Dotar a empresa de um Plano Anual de Formação

• Promover a Formação contínua dos trabalhadores enquanto

instrumento para a competitividade da empresa e para a 

valorização

e actualização profissional

PROGRAMA

• Constitui-se como resposta ao diagnóstico das necessidades de

Formação, levando em consideração a proposta Formativa 

disponibilizada pela K-med XXI

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dar cumprimento ao estabelecido no actual Quadro Legal

Português, no que diz respeito à Formação Profissional Contínua

e à obrigatoriedade de Formação no âmbito da Higiene e 

Segurança

no Trabalho

• Dotar a empresa de um Plano Anual de Formação

• Promover a Formação contínua dos trabalhadores enquanto

instrumento para a competitividade da empresa e para a 

valorização

e actualização profissional

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 35H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 35H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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PROGRAMA

• Constitui-se como resposta ao diagnóstico das necessidades de

Formação, levando em consideração a proposta Formativa 

disponibilizada pela K-med XXI

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dar cumprimento ao estabelecido no actual Quadro Legal

Português, no que diz respeito à Formação Profissional Contínua e à 

obrigatoriedade de Formação no âmbito da Higiene e Segurança no 

Trabalho

• Dotar a empresa de um Plano Anual de Formação

• Promover a Formação contínua dos trabalhadores enquanto

instrumento para a competitividade da empresa e para a valorização 

e actualização profissional

PROGRAMA

• Constitui-se como resposta ao diagnóstico das necessidades de

Formação, levando em consideração a proposta Formativa 

disponibilizada pela K-med XXI

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dar cumprimento ao estabelecido no actual Quadro Legal

Português, no que diz respeito à Formação Profissional Contínua e à 

obrigatoriedade de Formação no âmbito da Higiene e Segurança no 

Trabalho

• Dotar a empresa de um Plano Anual de Formação

• Promover a Formação contínua dos trabalhadores enquanto

instrumento para a competitividade da empresa e para a valorização 

e actualização profissional

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 35H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 35H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

REF.ª 113 - Prevenção de Riscos Laborais
no Sector Terciário (Comércio/Serviços)
REF.ª 113 - Prevenção de Riscos Laborais
no Sector Terciário (Comércio/Serviços)

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 114 - Prevenção de Riscos Laborais
no Sector Terciário (Restauração/Hotelaria)
REF.ª 114 - Prevenção de Riscos Laborais
no Sector Terciário (Restauração/Hotelaria)

PROGRAMA

• Constitui-se como resposta ao diagnóstico das necessidades de

Formação, levando em consideração a proposta Formativa 

disponibilizada pela K-med XXI

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dar cumprimento ao estabelecido no actual Quadro Legal

Português, no que diz respeito à Formação Profissional Contínua e à 

obrigatoriedade de Formação no âmbito da Higiene e Segurança no 

Trabalho

• Dotar a empresa de um Plano Anual de Formação

• Promover a Formação contínua dos trabalhadores enquanto

instrumento para a competitividade da empresa e para a valorização 

e actualização profissional

PROGRAMA

• Constitui-se como resposta ao diagnóstico das necessidades de

Formação, levando em consideração a proposta Formativa 

disponibilizada pela K-med XXI

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dar cumprimento ao estabelecido no actual Quadro Legal

Português, no que diz respeito à Formação Profissional Contínua e à 

obrigatoriedade de Formação no âmbito da Higiene e Segurança no 

Trabalho

• Dotar a empresa de um Plano Anual de Formação

• Promover a Formação contínua dos trabalhadores enquanto

instrumento para a competitividade da empresa e para a valorização 

e actualização profissional

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 35H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 35H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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PROGRAMA

• Atitudes Pró-activas de Segurança

• Princípios Gerais de Segurança

• Práticas de Trabalho Seguro

• Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais

• Factores de Riscos Profissionais e medidas de prevenção associadas

(Riscos 

Físicos/Mecânicos/Químicos/Biológicos/Ergonómicos/Psicossociais)

• Sinalização de Segurança nos Locais de Trabalho

• Segurança Contra Incêndio

OBJECTIVOS DO CURSO

• Valorizar a adopção de atitudes pró-activas de segurança que

permitam a melhoria da qualidade do trabalho e a diminuição de 

acidentes 

• Identificar situações de risco relativas às características dos

equipamentos, substâncias e operações / tarefas profissionais a 

desenvolver

• Aplicar os princípios gerais de segurança, de prevenção e de

protecção, respeitando as sinalizações e procedimentos de 

segurança, bem como, as regras de utilização dos equipamentos de 

trabalho, de protecção e de acesso e permanência nas áreas de 

trabalho

PROGRAMA

• Atitudes Pró-activas de Segurança

• Princípios Gerais de Segurança

• Práticas de Trabalho Seguro

• Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais

• Factores de Riscos Profissionais e medidas de prevenção associadas

(Riscos 

Físicos/Mecânicos/Químicos/Biológicos/Ergonómicos/Psicossociais)

• Sinalização de Segurança nos Locais de Trabalho

• Segurança Contra Incêndio

OBJECTIVOS DO CURSO

• Valorizar a adopção de atitudes pró-activas de segurança que

permitam a melhoria da qualidade do trabalho e a diminuição de 

acidentes 

• Identificar situações de risco relativas às características dos

equipamentos, substâncias e operações / tarefas profissionais a 

desenvolver

• Aplicar os princípios gerais de segurança, de prevenção e de

protecção, respeitando as sinalizações e procedimentos de 

segurança, bem como, as regras de utilização dos equipamentos de 

trabalho, de protecção e de acesso e permanência nas áreas de 

trabalho

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória (direccionado a 

trabalhadores inseridos nos ramos de actividade 

industrial e oficinal)

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória (direccionado a 

trabalhadores inseridos nos ramos de actividade 

industrial e oficinal)

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

REF.ª 115 - Prevenção de Riscos Profissionais
na Indústria e Serviços de Manutenção/Reparação
REF.ª 115 - Prevenção de Riscos Profissionais
na Indústria e Serviços de Manutenção/Reparação

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial
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REF.ª 116 - Curso de Higiene 
e Segurança no Trabalho
REF.ª 116 - Curso de Higiene 
e Segurança no Trabalho

PROGRAMA

• Higiene e Segurança no trabalho: uma responsabilidade de todos

• Enquadramento Legal da Higiene e Segurança no Trabalho

• Organização dos Serviços de SHST

• Direitos, Obrigações e Responsabilidades (Entidade Patronal e

Trabalhadores)

• Conceitos e Definições no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho

• Factores de Risco Profissionais

- Mecânicos

- Físicos

- Químicos

- Psicossociais

- Biológicos

• Equipamento de protecção individual

• Sinalização de Segurança

• Prevenção e Protecção contra Incêndio

- Fenomologia do fogo

- Agentes extintores

- Extintores portáteis

• Riscos Ergonómicos: Movimentação manual de cargas

Nota: O curso inclui a realização de exercícios práticos e a realização de 

prova de avaliação de conhecimentos adquiridos.

PROGRAMA

• Higiene e Segurança no trabalho: uma responsabilidade de todos

• Enquadramento Legal da Higiene e Segurança no Trabalho

• Organização dos Serviços de SHST

• Direitos, Obrigações e Responsabilidades (Entidade Patronal e

Trabalhadores)

• Conceitos e Definições no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho

• Factores de Risco Profissionais

- Mecânicos

- Físicos

- Químicos

- Psicossociais

- Biológicos

• Equipamento de protecção individual

• Sinalização de Segurança

• Prevenção e Protecção contra Incêndio

- Fenomologia do fogo

- Agentes extintores

- Extintores portáteis

• Riscos Ergonómicos: Movimentação manual de cargas

Nota: O curso inclui a realização de exercícios práticos e a realização de 

prova de avaliação de conhecimentos adquiridos.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer a terminologia utilizada no âmbito da

Higiene e Segurança do Trabalho

• Identificar as situações de risco a que podem

estar expostos no seu local de trabalho e tomar as 

medidas de prevenção e de protecção adequadas

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 16H

LOCAL

Instalações designadas pela K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer a terminologia utilizada no âmbito da

Higiene e Segurança do Trabalho

• Identificar as situações de risco a que podem

estar expostos no seu local de trabalho e tomar as 

medidas de prevenção e de protecção adequadas

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 16H

LOCAL

Instalações designadas pela K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
Aposte num Curso

reconhecido pela ACT!

+ Formação
Aposte num Curso

reconhecido pela ACT!

DESTINATÁRIOS:

Técnicos de Segurança. Quadros Superiores. Representantes dos 

Empregadores para ligação com as empresas prestadoras de Serviços 

Externos de SST (Segurança e Saúde no Trabalho).

OBJECTIVOS DO CURSO:

• Conhecer e interpretar as normas OHSAS 18001 e os referenciais

OIT - Organização Internacional do Trabalho

• Interpretar a legislação geral e específica da Segurança e Saúde no

Trabalho

• Conhecer os processos de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho;

• Desenvolver e implementar um sistema de Gestão da Segurança e

Saúde no Trabalho

• Avaliar e controlar um sistema de Gestão da Segurança e Saúde no

Trabalho

• Introduzir práticas de melhoria contínua no âmbito de processo de

certificação do sistema de Segurança e Saúde no Trabalho

DESTINATÁRIOS:

Técnicos de Segurança. Quadros Superiores. Representantes dos 

Empregadores para ligação com as empresas prestadoras de Serviços 

Externos de SST (Segurança e Saúde no Trabalho).

OBJECTIVOS DO CURSO:

• Conhecer e interpretar as normas OHSAS 18001 e os referenciais

OIT - Organização Internacional do Trabalho

• Interpretar a legislação geral e específica da Segurança e Saúde no

Trabalho

• Conhecer os processos de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho;

• Desenvolver e implementar um sistema de Gestão da Segurança e

Saúde no Trabalho

• Avaliar e controlar um sistema de Gestão da Segurança e Saúde no

Trabalho

• Introduzir práticas de melhoria contínua no âmbito de processo de

certificação do sistema de Segurança e Saúde no Trabalho

CERTIFICAÇÃO:
Reconhecido pela ACT para a Formação contínua 

dos Técnicos de Segurança.

DURAÇÃO:

Total Horas: 32H

Nº MÁXIMO FORMANDOS:

12  

LOCAL:
Sala de Formação K-med XXI

Pragal – Rua Galileu Saúde Correia, nº 11 B

PREÇO:

195 € por formando (Isento de IVA)

CERTIFICAÇÃO:
Reconhecido pela ACT para a Formação contínua 

dos Técnicos de Segurança.

DURAÇÃO:

Total Horas: 32H

Nº MÁXIMO FORMANDOS:

12  

LOCAL:
Sala de Formação K-med XXI

Pragal – Rua Galileu Saúde Correia, nº 11 B

PREÇO:

195 € por formando (Isento de IVA)

REF.ª 117 - Sistemas de Gestão
de Segurança e Saúde no Trabalho
REF.ª 117 - Sistemas de Gestão
de Segurança e Saúde no Trabalho
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17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 118
Curso Geral de Socorrismo (CGS)

REF.ª 118
Curso Geral de Socorrismo (CGS)

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Sistema Integrado de Emergência Médica - SIEM

• Princípios gerais do socorrismo

• Exame da Vítima

• Suporte Básico de Vida (SBV) - Práticas Simuladas

• Noções de Socorro Essencial (Alterações cardio-respiratórias, Choque;

Hemorragia, Fracturas, Lesões da Pele e Envenenamento)

• Emergências Médicas (Emergências Respiratórias; Emergências

Cardiovasculares, Emergência Neurológicas,…)

• Posição Lateral de Segurança (PLS) – Práticas Simuladas

• Oxigenoterapia

• Durante o curso serão executados exercícios práticos com os bonecos

apropriados para o efeito

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar as situações de emergência e a sua especificidade

• Aplicar as técnicas de primeiros socorros adequadas a cada caso

PROGRAMA

• Sistema Integrado de Emergência Médica - SIEM

• Princípios gerais do socorrismo

• Exame da Vítima

• Suporte Básico de Vida (SBV) - Práticas Simuladas

• Noções de Socorro Essencial (Alterações cardio-respiratórias, Choque;

Hemorragia, Fracturas, Lesões da Pele e Envenenamento)

• Emergências Médicas (Emergências Respiratórias; Emergências

Cardiovasculares, Emergência Neurológicas,…)

• Posição Lateral de Segurança (PLS) – Práticas Simuladas

• Oxigenoterapia

• Durante o curso serão executados exercícios práticos com os bonecos

apropriados para o efeito

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar as situações de emergência e a sua especificidade

• Aplicar as técnicas de primeiros socorros adequadas a cada caso

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 119 - Equipamentos de Movimentação
de Terras - Prevenção de Riscos Profissionais
REF.ª 119 - Equipamentos de Movimentação
de Terras - Prevenção de Riscos Profissionais

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Introdução à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e Legislação geral

aplicável

• Processo de certificação para a obtenção/renovação de CAP

• Enquadramento legal específico para máquinas e equipamentos:

Directiva máquinas, Decreto-Lei nº 103/2008 e Decreto-Lei nº 50/2005

• Responsabilidades legais dos Condutores-Manobradores

• Sinalização de Segurança

• Sinalização Técnica Gestual

• Equipamentos de protecção colectiva

• Equipamentos de protecção individual

• Riscos Eléctricos

• Riscos Físicos: Ruído e Vibrações

• Actuação em caso de emergência

• Meios de combate a incêndios

• Gestão de resíduos

• Tipologia e caracterização dos solos

• Identificação e avaliação dos riscos e condicionalismos no local de

trabalho

• Procedimentos de segurança nas operações de movimentação de terras

• Manutenção dos equipamentos de movimentação de terras

• Unidades SI , equivalências e cálculos

PROGRAMA

• Introdução à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e Legislação geral

aplicável

• Processo de certificação para a obtenção/renovação de CAP

• Enquadramento legal específico para máquinas e equipamentos:

Directiva máquinas, Decreto-Lei nº 103/2008 e Decreto-Lei nº 50/2005

• Responsabilidades legais dos Condutores-Manobradores

• Sinalização de Segurança

• Sinalização Técnica Gestual

• Equipamentos de protecção colectiva

• Equipamentos de protecção individual

• Riscos Eléctricos

• Riscos Físicos: Ruído e Vibrações

• Actuação em caso de emergência

• Meios de combate a incêndios

• Gestão de resíduos

• Tipologia e caracterização dos solos

• Identificação e avaliação dos riscos e condicionalismos no local de

trabalho

• Procedimentos de segurança nas operações de movimentação de terras

• Manutenção dos equipamentos de movimentação de terras

• Unidades SI , equivalências e cálculos

OBJECTIVOS DO CURSO

• No final deste curso, os formandos deverão

conhecer as regras de segurança aplicáveis à 

operação de Equipamentos de Movimentação de 

Terras, de modo a prevenir acidentes e/ou falhas no 

equipamento

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• No final deste curso, os formandos deverão

conhecer as regras de segurança aplicáveis à 

operação de Equipamentos de Movimentação de 

Terras, de modo a prevenir acidentes e/ou falhas no 

equipamento

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Introdução à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e Legislação geral

aplicável

• Processo de certificação para a obtenção/renovação de CAP

• Enquadramento legal específico para máquinas e equipamentos:

Directiva máquinas, Decreto-Lei nº 103/2008 e Decreto-Lei nº 50/2005

• Responsabilidades legais dos Condutores-Manobradores

• Sinalização de Segurança

• Sinalização Técnica Gestual

• Equipamentos de protecção colectiva

• Equipamentos de protecção individual

• Riscos Eléctricos

• Riscos Físicos: Ruído e Vibrações

• Actuação em caso de emergência

• Meios de combate a incêndios

• Gestão de resíduos

• Identificação e avaliação dos riscos e condicionalismos no local de

trabalho

• Procedimentos de segurança nas operações de elevação de cargas

• Manutenção dos equipamentos de elevação de cargas

• Unidades SI , equivalências e cálculos

PROGRAMA

• Introdução à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e Legislação geral

aplicável

• Processo de certificação para a obtenção/renovação de CAP

• Enquadramento legal específico para máquinas e equipamentos:

Directiva máquinas, Decreto-Lei nº 103/2008 e Decreto-Lei nº 50/2005

• Responsabilidades legais dos Condutores-Manobradores

• Sinalização de Segurança

• Sinalização Técnica Gestual

• Equipamentos de protecção colectiva

• Equipamentos de protecção individual

• Riscos Eléctricos

• Riscos Físicos: Ruído e Vibrações

• Actuação em caso de emergência

• Meios de combate a incêndios

• Gestão de resíduos

• Identificação e avaliação dos riscos e condicionalismos no local de

trabalho

• Procedimentos de segurança nas operações de elevação de cargas

• Manutenção dos equipamentos de elevação de cargas

• Unidades SI , equivalências e cálculos

OBJECTIVOS DO CURSO

• No final deste curso, os formandos deverão

conhecer as regras de segurança aplicáveis à 

operação de Equipamentos de Elevação de 

Cargas, de modo a prevenir acidentes e/ou 

falhas no equipamento

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, 

empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• No final deste curso, os formandos deverão

conhecer as regras de segurança aplicáveis à 

operação de Equipamentos de Elevação de 

Cargas, de modo a prevenir acidentes e/ou 

falhas no equipamento

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, 

empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

01
 | 
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 | 

20
17

REF.ª 120 - Equipamentos de Elevação de 
Cargas - Prevenção de Riscos Profissionais
REF.ª 120 - Equipamentos de Elevação de 
Cargas - Prevenção de Riscos Profissionais

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 121 - Motoristas:
Prevenção de Riscos Profissionais
REF.ª 121 - Motoristas:
Prevenção de Riscos Profissionais

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Introdução à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e Legislação geral

aplicável

• Prevenção de Riscos Profissionais inerentes a Motoristas

• Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais

• Prevenção de Riscos Ergonómicos: Patologias Músculo-esqueléticas

associadas à movimentação manual de cargas

• Sinalização de Segurança

• Sistemas de Protecção individual: EPI

• Prevenção e Protecção contra incêndios

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer as principais causas de acidentes de trabalho e doenças

profissionais a que os motoristas se encontram expostos

• Promover atitudes comportamentais pró-activas perante os riscos

profissionais a que os motoristas estejam expostos

PROGRAMA

• Introdução à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e Legislação geral

aplicável

• Prevenção de Riscos Profissionais inerentes a Motoristas

• Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais

• Prevenção de Riscos Ergonómicos: Patologias Músculo-esqueléticas

associadas à movimentação manual de cargas

• Sinalização de Segurança

• Sistemas de Protecção individual: EPI

• Prevenção e Protecção contra incêndios

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer as principais causas de acidentes de trabalho e doenças

profissionais a que os motoristas se encontram expostos

• Promover atitudes comportamentais pró-activas perante os riscos

profissionais a que os motoristas estejam expostos

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, 

empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, 

empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.
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a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 122 - Sensibilização em
Higiene e Segurança no Trabalho
REF.ª 122 - Sensibilização em
Higiene e Segurança no Trabalho

+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning

PROGRAMA

• Noções Gerais em Higiene e Segurança no Trabalho:

- Enquadramento legal (Lei nº 102/2009, de 10 de Setembro)

- Conceitos e Definições no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho

• Factores de Risco Profissionais:

- Mecânicos

- Físicos (Ruído, Iluminação dos locais de trabalho, Ambiente térmico, 

Vibrações, Radiações)

- Químicos

- Ergonómicos

- Biológicos

• Actuação em caso de Emergência:

- Plano de Emergência Interno

- Sinalização de segurança/emergência

- Prevenção e protecção contra incêndios

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer a terminologia utilizada no âmbito da Higiene e Segurança do

Trabalho

• Identificar as situações de risco a que os trabalhadores podem estar

expostos no seu local de trabalho e tomar as medidas de prevenção e de 

protecção adequadas

PROGRAMA

• Noções Gerais em Higiene e Segurança no Trabalho:

- Enquadramento legal (Lei nº 102/2009, de 10 de Setembro)

- Conceitos e Definições no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho

• Factores de Risco Profissionais:

- Mecânicos

- Físicos (Ruído, Iluminação dos locais de trabalho, Ambiente térmico, 

Vibrações, Radiações)

- Químicos

- Ergonómicos

- Biológicos

• Actuação em caso de Emergência:

- Plano de Emergência Interno

- Sinalização de segurança/emergência

- Prevenção e protecção contra incêndios

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer a terminologia utilizada no âmbito da Higiene e Segurança do

Trabalho

• Identificar as situações de risco a que os trabalhadores podem estar

expostos no seu local de trabalho e tomar as medidas de prevenção e de 

protecção adequadas

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico disponibilizado, 

realização de teste final de avaliação e 

preenchimento do questionário de satisfação). 

Após conclusão de todas as tarefas definidas 

durante o tempo de funcionamento da edição do 

curso, será emitido certificado de formação com 

carga horária de 14 Horas.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico disponibilizado, 

realização de teste final de avaliação e 

preenchimento do questionário de satisfação). 

Após conclusão de todas as tarefas definidas 

durante o tempo de funcionamento da edição do 

curso, será emitido certificado de formação com 

carga horária de 14 Horas.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 123
Resposta a Situações de Emergência
REF.ª 123
Resposta a Situações de Emergência

+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning
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PROGRAMA

• Introdução

• Sinalização de Segurança

• Iluminação de Segurança/Emergência

• Plano de Emergência Interno

• Prevenção e protecção contra Incêndios:

- Agentes Extintores

- Sistema Automático de Detecção de Incêndios

- Sistemas de Extinção Automática de Incêndios

• Primeiros Socorros:

- Sistema Integrado de Emergência Médica

- Princípios gerais de socorrismo

- Exame à vítima

OBJECTIVOS DO CURSO

• Preparar os trabalhadores para responderem de forma eficaz em

situações de emergência

• Conhecer os procedimentos de emergência a respeitar em situação de

emergência

• Saber actuar correctamente em caso de ocorrência de uma situação

acidental, dando o alarme, o alerta e executando as acções de evacuação 

e de intervenção correspondentes

PROGRAMA

• Introdução

• Sinalização de Segurança

• Iluminação de Segurança/Emergência

• Plano de Emergência Interno

• Prevenção e protecção contra Incêndios:

- Agentes Extintores

- Sistema Automático de Detecção de Incêndios

- Sistemas de Extinção Automática de Incêndios

• Primeiros Socorros:

- Sistema Integrado de Emergência Médica

- Princípios gerais de socorrismo

- Exame à vítima

OBJECTIVOS DO CURSO

• Preparar os trabalhadores para responderem de forma eficaz em

situações de emergência

• Conhecer os procedimentos de emergência a respeitar em situação de

emergência

• Saber actuar correctamente em caso de ocorrência de uma situação

acidental, dando o alarme, o alerta e executando as acções de evacuação 

e de intervenção correspondentes

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico disponibilizado, 

realização de teste final de avaliação e 

preenchimento do questionário de satisfação). 

Após conclusão de todas as tarefas definidas 

durante o tempo de funcionamento da edição do 

curso, será emitido certificado de formação com 

carga horária de 14 Horas.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico disponibilizado, 

realização de teste final de avaliação e 

preenchimento do questionário de satisfação). 

Após conclusão de todas as tarefas definidas 

durante o tempo de funcionamento da edição do 

curso, será emitido certificado de formação com 

carga horária de 14 Horas.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Empresa AutorizadaLinha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 124 -  Prevenção de Riscos
Profissionais em Clínicas Dentárias
REF.ª 124 -  Prevenção de Riscos
Profissionais em Clínicas Dentárias

+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning

PROGRAMA
• Higiene e Segurança no Trabalho: uma responsabilidade de todos

• Enquadramento Legal da Segurança e Saúde no Trabalho

• Direitos, Obrigações e Responsabilidades (Entidade Patronal e

Trabalhadores)

• Conceitos e Definições no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho

• Factores de Riscos Profissionais nas Clínicas Dentárias

Mecânicos (quedas, cortes, queimaduras, projecção de partículas, …)

Físicos (Radiações Ionizantes, Radiações não Ionizantes, Ruído, Poeiras, 

Eléctricos, …)

Químicos (resultantes da manutenção das instalações e da desinfecção 

instrumental)

Psicossociais (stress, sobrecarga mental do trabalho,…)

Biológicos (Bactérias, vírus, …)

Ergonómicos (Posturas de trabalho, repetitividade, …)

Princípios gerais da prevenção (Protecção colectiva e Individual)

• Resposta a Situações de Emergência

Prevenção e Protecção contra Incêndios

Sinalização de Segurança e Iluminação de Emergência

Plano de Emergência Interno

Procedimentos de Emergência e Evacuação

• Gestão de Resíduos do Tipo Hospitalar

Grupos de Resíduos

Separação de Resíduos

Armazenagem de Resíduos

Destino final

Sirapa

PROGRAMA
• Higiene e Segurança no Trabalho: uma responsabilidade de todos

• Enquadramento Legal da Segurança e Saúde no Trabalho

• Direitos, Obrigações e Responsabilidades (Entidade Patronal e

Trabalhadores)

• Conceitos e Definições no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho

• Factores de Riscos Profissionais nas Clínicas Dentárias

Mecânicos (quedas, cortes, queimaduras, projecção de partículas, …)

Físicos (Radiações Ionizantes, Radiações não Ionizantes, Ruído, Poeiras, 

Eléctricos, …)

Químicos (resultantes da manutenção das instalações e da desinfecção 

instrumental)

Psicossociais (stress, sobrecarga mental do trabalho,…)

Biológicos (Bactérias, vírus, …)

Ergonómicos (Posturas de trabalho, repetitividade, …)

Princípios gerais da prevenção (Protecção colectiva e Individual)

• Resposta a Situações de Emergência

Prevenção e Protecção contra Incêndios

Sinalização de Segurança e Iluminação de Emergência

Plano de Emergência Interno

Procedimentos de Emergência e Evacuação

• Gestão de Resíduos do Tipo Hospitalar

Grupos de Resíduos

Separação de Resíduos

Armazenagem de Resíduos

Destino final

Sirapa

OBJECTIVOS DO CURSO
• Desenvolver conhecimentos específicos para as

questões da Segurança e Saúde no Trabalho

• Dotar os formandos dos conhecimentos

necessários para identificar, avaliar e controlar os 

riscos profissionais a que estão potencialmente 

expostos

DESTINATÁRIOS
Trabalhadores activos que desenvolvam 

actividade profissional em Clínicas Dentárias

DURAÇÃO
• Cada edição do presente curso de formação

estará aberta durante duas semanas. Ao longo 

das duas semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico 

disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de 

satisfação). Após conclusão de todas as tarefas 

definidas durante o tempo de funcionamento da 

edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.

OBJECTIVOS DO CURSO
• Desenvolver conhecimentos específicos para as

questões da Segurança e Saúde no Trabalho

• Dotar os formandos dos conhecimentos

necessários para identificar, avaliar e controlar os 

riscos profissionais a que estão potencialmente 

expostos

DESTINATÁRIOS
Trabalhadores activos que desenvolvam 

actividade profissional em Clínicas Dentárias

DURAÇÃO
• Cada edição do presente curso de formação

estará aberta durante duas semanas. Ao longo 

das duas semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico 

disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de 

satisfação). Após conclusão de todas as tarefas 

definidas durante o tempo de funcionamento da 

edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Empresa AutorizadaLinha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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Setúbal
Tel. 265 541 260
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REF.ª 127 - Motosserristas  
Prevenção de Riscos Profissionais
REF.ª 127 - Motosserristas  
Prevenção de Riscos Profissionais

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Riscos Profissionais;

• Ferramentas; EPI’s e EPC’s;

• Operações florestais;

• Planificação do trabalho;

• Utilização e segurança na operação;

• Técnicas de execução de trabalhos em altura;

• Casos práticos.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Perfeiçoar as competências associadas ao abate de árvores e ao melhor

aproveitamento do material lenhoso;

• Respeitar as normas de qualidade dos produtos, de segurança, higiene e

saúde no trabalho florestal e de protecção do ambiente;

• Conhecer e saber utilizar os equipamentos e os Procedimentos de

Segurança adequados à operação.

PROGRAMA

• Riscos Profissionais;

• Ferramentas; EPI’s e EPC’s;

• Operações florestais;

• Planificação do trabalho;

• Utilização e segurança na operação;

• Técnicas de execução de trabalhos em altura;

• Casos práticos.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Perfeiçoar as competências associadas ao abate de árvores e ao melhor

aproveitamento do material lenhoso;

• Respeitar as normas de qualidade dos produtos, de segurança, higiene e

saúde no trabalho florestal e de protecção do ambiente;

• Conhecer e saber utilizar os equipamentos e os Procedimentos de

Segurança adequados à operação.

DESTINATÁRIOS

Proprietários Florestais, Trabalhadores Rurais e 

outros profissionais interessados na utilização da 

Motosserra e outros equipamentos apropriados ao 

abate de árvores.

MODALIDADE

Formação Contínua de Aperfeiçoamento 

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Proprietários Florestais, Trabalhadores Rurais e 

outros profissionais interessados na utilização da 

Motosserra e outros equipamentos apropriados ao 

abate de árvores.

MODALIDADE

Formação Contínua de Aperfeiçoamento 

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.
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de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Empresa AutorizadaLinha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
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Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
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Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 128 - Operação Segura de 
Máquinas Agrícolas e Florestais
REF.ª 128 - Operação Segura de 
Máquinas Agrícolas e Florestais

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Sensibilização em SST no local de Trabalho;

• Principais causas de sinistralidade (situações anormais previsíveis);

• Procedimentos de Segurança (condições de utilização de equipamentos)

em:

- Tratores

- Equipamento de Mobilização de Solo (Arado)

- Equipamentos de Sementeira

- Equipamentos para Corte

- Equipamentos de Acondicionamento

- Ceifeira-Debulhadora

- Motos ceifeiras/Segadeiras

- Carregadores Transportadores

- Arrastador

- Guincho

- Rachadores de lenha

- Destroçador florestal

- Reboque florestal

- Grades de disco Florestais

- Estilhadores

- Rechegadores

Nota: Esta estrutura programática poderá ser alvo de ajustamentos se 

considerado oportuno e justificado, considerando as necessidades 

específicas dos participantes.

PROGRAMA

• Sensibilização em SST no local de Trabalho;

• Principais causas de sinistralidade (situações anormais previsíveis);

• Procedimentos de Segurança (condições de utilização de equipamentos)

em:

- Tratores

- Equipamento de Mobilização de Solo (Arado)

- Equipamentos de Sementeira

- Equipamentos para Corte

- Equipamentos de Acondicionamento

- Ceifeira-Debulhadora

- Motos ceifeiras/Segadeiras

- Carregadores Transportadores

- Arrastador

- Guincho

- Rachadores de lenha

- Destroçador florestal

- Reboque florestal

- Grades de disco Florestais

- Estilhadores

- Rechegadores

Nota: Esta estrutura programática poderá ser alvo de ajustamentos se 

considerado oportuno e justificado, considerando as necessidades 

específicas dos participantes.

OBJECTIVOS DO CURSO

Dotar os formandos de conhecimentos específicos 

para uma utilização segura de equipamentos de 

trabalho, nomeadamente no que respeita 

à manobra de máquinas e alfaias agrícolas.

DESTINATÁRIOS

Profissionais cujo exercício de funções dependa da 

utilização de equipamentos de trabalho

ou venha a depender. Outros indivíduos que 

tenham interesse nesta área de formação.

MODALIDADE

Formação Contínua de Aperfeiçoamento 

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

Dotar os formandos de conhecimentos específicos 

para uma utilização segura de equipamentos de 

trabalho, nomeadamente no que respeita 

à manobra de máquinas e alfaias agrícolas.

DESTINATÁRIOS

Profissionais cujo exercício de funções dependa da 

utilização de equipamentos de trabalho

ou venha a depender. Outros indivíduos que 

tenham interesse nesta área de formação.

MODALIDADE

Formação Contínua de Aperfeiçoamento 

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.
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a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
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www.kmedxxi.pt
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geral@kmedxxi.pt
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REF.ª 129
Segurança e Saúde Ocupacional (SSO)
REF.ª 129
Segurança e Saúde Ocupacional (SSO)

+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning
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Eleve o seu potencial com formação e-learning na K-med XXI
e aproveite o 1º curso K-med XXI de 35 Horas e-learning que permite

cumprir com as 35 horas de formação obrigatória pelo código de trabalho.

O que é o e-learning?
É uma modalidade de ensino à distância através da qual o formando tem como apoio a nossa plataforma de aprendizagem online.

Na Plataforma, o formando tem acesso aos conteúdos formativos e recursos interativos da formação.

35 Horas

Como funciona?
Após a inscrição do formando no curso, são atribuídos dados de acesso ao formando para aceder à plataforma online da K-med XXI.

Para realizar o curso de SSO 35horas,  o formando tem acesso à plataforma no período de 4 semanas e deverá:

Consultar o material pedagógico | Realizar Exercícios | Realizar um Teste Final | Preencher Questionário de Avaliação de Satisfação 

Emissão de Certificado após conclusão do curso

(com cumprimento de objectivos pedagógicos do curso)

Aprendizagem em qualquer lugar a qualquer hora | Gestão Autónoma do seu horário de formação | Sem deslocações

Maior Produtividade | Gestão do Tempo  | Aprendizagem ao seu Ritmo

V
an

ta
ge

ns
 

Novo

 195€
isento IVA



Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricao

PROGRAMA - CURSO SSO 35 HORAS

Capítulo 1
NOÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
A. Enquadramento Legislativo

B. Regime Jurídico de Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho

C. Responsabilidades do Empregador

D. Responsabilidades do Trabalhador

E. Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais

F. Atividades de Risco Elevado

Capítulo 2
AVALIAÇÃO E CONTROLO DE RISCOS NO POSTO DE TRABALHO
2.1 Avaliação do risco

2.2 Controlo do risco

Capítulo 3
FATORES DE RISCO PROFISSIONAIS
A. Iluminação

B. Ruído

C. Substâncias químicas

D. Ambiente térmico

E. Agentes Biológicos

F. Máquinas e Equipamentos de Trabalho

G. Locais e postos de trabalho

Capítulo 4
ERGONOMIA LABORAL

Capítulo 5
A. Posturas de Trabalho

B. Movimentação Manual de Cargas

C. Lesões Músculo-esqueléticas relacionadas com o Trabalho

    - Exemplo de Patologias Músculo-esqueléticas;

    - Causas e Sintomas;

    - Medidas Preventivas Associada

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA EMERGÊNCIA
A. Organização da resposta a emergências

B. Prevenção e Protecção contra Incêndios

C. Sinalização de Segurança

D. Iluminação de emergência

OBJECTIVOS DO CURSO

Objectivos Gerais

• Conhecer a terminologia utilizada no âmbito da Higiene e Segurança

do Trabalho;

• Identificar as situações de risco a que os trabalhadores podem estar

expostos no seu local de trabalho;

• Conhecer as principais medidas de protecção e prevenção a adoptar

face aos vários riscos profissionais existentes.

PROGRAMA - CURSO SSO 35 HORAS

Capítulo 1
NOÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
A. Enquadramento Legislativo

B. Regime Jurídico de Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho

C. Responsabilidades do Empregador

D. Responsabilidades do Trabalhador

E. Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais

F. Atividades de Risco Elevado

Capítulo 2
AVALIAÇÃO E CONTROLO DE RISCOS NO POSTO DE TRABALHO
2.1 Avaliação do risco

2.2 Controlo do risco

Capítulo 3
FATORES DE RISCO PROFISSIONAIS
A. Iluminação

B. Ruído

C. Substâncias químicas

D. Ambiente térmico

E. Agentes Biológicos

F. Máquinas e Equipamentos de Trabalho

G. Locais e postos de trabalho

Capítulo 4
ERGONOMIA LABORAL

Capítulo 5
A. Posturas de Trabalho

B. Movimentação Manual de Cargas

C. Lesões Músculo-esqueléticas relacionadas com o Trabalho

    - Exemplo de Patologias Músculo-esqueléticas;

    - Causas e Sintomas;

    - Medidas Preventivas Associada

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA EMERGÊNCIA
A. Organização da resposta a emergências

B. Prevenção e Protecção contra Incêndios

C. Sinalização de Segurança

D. Iluminação de emergência

OBJECTIVOS DO CURSO

Objectivos Gerais

• Conhecer a terminologia utilizada no âmbito da Higiene e Segurança

do Trabalho;

• Identificar as situações de risco a que os trabalhadores podem estar

expostos no seu local de trabalho;

• Conhecer as principais medidas de protecção e prevenção a adoptar

face aos vários riscos profissionais existentes.

Objectivos Específicos

No final da acção, os formandos deverão ser capazes de:

• Identificar os principais diplomas legais sobre a

Segurança e Saúde no Trabalho;

• Conhecer os direitos e obrigações associados aos

empregadores e trabalhadores;

• Identificar a diferença entre acidente de trabalho e

doença profissional;

• Identificar as principais atividades de risco elevado;

• Conhecer os principais fatores de risco profissionais e

identificar;

• Identificar as principais situações de emergência e

respetivas medidas de controlo associadas.

DESTINATÁRIOS

• O curso destina-se a trabalhadores ativos ou para

pessoas que pretendam ter noções sobre esta temática 

em causa.

CARGA HORÁRIA

• É proposto ao formando que realize todas as tarefas

do curso durante 4 semanas.

• Após conclusão de todas as tarefas definidas, durante

o tempo de funcionamento da edição do curso, será

emitido certificado de formação profissional com carga 

horária de 35 horas.

DURAÇÃO
35 horas (em ambiente online)

Objectivos Específicos

No final da acção, os formandos deverão ser capazes de:

• Identificar os principais diplomas legais sobre a

Segurança e Saúde no Trabalho;

• Conhecer os direitos e obrigações associados aos

empregadores e trabalhadores;

• Identificar a diferença entre acidente de trabalho e

doença profissional;

• Identificar as principais atividades de risco elevado;

• Conhecer os principais fatores de risco profissionais e

identificar;

• Identificar as principais situações de emergência e

respetivas medidas de controlo associadas.

DESTINATÁRIOS

• O curso destina-se a trabalhadores ativos ou para

pessoas que pretendam ter noções sobre esta temática 

em causa.

CARGA HORÁRIA

• É proposto ao formando que realize todas as tarefas

do curso durante 4 semanas.

• Após conclusão de todas as tarefas definidas, durante

o tempo de funcionamento da edição do curso, será

emitido certificado de formação profissional com carga 

horária de 35 horas.

DURAÇÃO
35 horas (em ambiente online)

a Sua empresa
de Serviços

Grupo

Empresa AutorizadaLinha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 130 - Boas práticas de Segurança
e Saúde no Trabalho nas Operações
de Descortiçamento

REF.ª 130 - Boas práticas de Segurança
e Saúde no Trabalho nas Operações
de Descortiçamento

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Enquadramento à operação de descortiçamento (época do

descortiçamento, idade da cortiça, intensidade do descortiçamento, tipos

de tiradas, práticas de extracção e legislação aplicável);

• Equipamentos utilizados no descortiçamento: Método manual e método

mecânico;

• Riscos Profissionais das operações do descortiçamento manual e

mecânicos e respectivas causas associadas;

• Procedimentos de trabalho seguro nas operações de descortiçamento:

- Plano de protecção colectiva e individual;

- Manutenção dos equipamentos e desinfecção das ferramentas.

• Resposta a questões e avaliação da acção de formação.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dar a conhecer as boas práticas de trabalho nas operações de

descortiçamento, e sensibilizar os formandos para o cumprimento das 

normas de protecção colectiva e individual adequadas, para evitar a 

ocorrência de acidentes de trabalho e o desenvolvimento de doenças 

profissionais.

PROGRAMA

• Enquadramento à operação de descortiçamento (época do

descortiçamento, idade da cortiça, intensidade do descortiçamento, tipos

de tiradas, práticas de extracção e legislação aplicável);

• Equipamentos utilizados no descortiçamento: Método manual e método

mecânico;

• Riscos Profissionais das operações do descortiçamento manual e

mecânicos e respectivas causas associadas;

• Procedimentos de trabalho seguro nas operações de descortiçamento:

- Plano de protecção colectiva e individual;

- Manutenção dos equipamentos e desinfecção das ferramentas.

• Resposta a questões e avaliação da acção de formação.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dar a conhecer as boas práticas de trabalho nas operações de

descortiçamento, e sensibilizar os formandos para o cumprimento das 

normas de protecção colectiva e individual adequadas, para evitar a 

ocorrência de acidentes de trabalho e o desenvolvimento de doenças 

profissionais.

MODALIDADE

Formação Contínua de Aperfeiçoamento

DESTINATÁRIOS

Operadores que realizam operações de 

descortiçamento e interessados na matéria.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

MODALIDADE

Formação Contínua de Aperfeiçoamento

DESTINATÁRIOS

Operadores que realizam operações de 

descortiçamento e interessados na matéria.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

Novo
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16

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Empresa AutorizadaLinha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 131 - Boas práticas de Segurança
e Saúde no Trabalho na Colheita da Pinha
REF.ª 131 - Boas práticas de Segurança
e Saúde no Trabalho na Colheita da Pinha

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Enquadramento à operação de colheita da pinha (legislação aplicável,

execução técnica da colheita e armazenagem da pinha);

• Equipamentos utilizados na colheita da pinha: método manual e método

mecânico;

• Riscos Profissionais das operações de colheita da pinha (método manual

e mecânico) e respectivas causas associadas;

• Procedimentos de trabalho seguro nas operações de colheita da pinha:

- Plano de protecção colectiva e individual;

- Manutenção dos equipamentos e desinfecção das ferramentas.

• Resposta a questões e avaliação da acção de formação.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dar a conhecer as boas práticas de trabalho nas operações de colheita da

pinha, e sensibilizar os formandos para o cumprimento das normas de 

protecção colectiva e individual adequadas, para evitar a ocorrência de 

acidentes de trabalho e o desenvolvimento de doenças profissionais.

PROGRAMA

• Enquadramento à operação de colheita da pinha (legislação aplicável,

execução técnica da colheita e armazenagem da pinha);

• Equipamentos utilizados na colheita da pinha: método manual e método

mecânico;

• Riscos Profissionais das operações de colheita da pinha (método manual

e mecânico) e respectivas causas associadas;

• Procedimentos de trabalho seguro nas operações de colheita da pinha:

- Plano de protecção colectiva e individual;

- Manutenção dos equipamentos e desinfecção das ferramentas.

• Resposta a questões e avaliação da acção de formação.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dar a conhecer as boas práticas de trabalho nas operações de colheita da

pinha, e sensibilizar os formandos para o cumprimento das normas de 

protecção colectiva e individual adequadas, para evitar a ocorrência de 

acidentes de trabalho e o desenvolvimento de doenças profissionais.

MODALIDADE

Formação Contínua de Aperfeiçoamento

DESTINATÁRIOS

Operadores que realizam operações de colheita da 

pinha e interessados na matéria.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

MODALIDADE

Formação Contínua de Aperfeiçoamento

DESTINATÁRIOS

Operadores que realizam operações de colheita da 

pinha e interessados na matéria.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.
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Novo

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Empresa AutorizadaLinha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning
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REF.ª 134 - MEDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO
Resposta a Situações de Emergência
REF.ª 134 - MEDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO
Resposta a Situações de Emergência

PROGRAMA

• Legislação relacionada com a protecção contra incêndios: DL 220/2008,

de 12 de Novembro alterado pelo DL 224/2015 de 9 de Outubro orientado 

para as Medidas de Autopromoção;

• Equipamentos de segurança contra incêndios e resposta a emergências:

sinalização e Iluminação de Emergência, extintores portáteis de incêndio; 

rede de incêndios armada; sistemas automáticos de deteção e extinção de 

incêndio, sistemas de detecção de fugas de gás e sistemas de 

desenfumagem;

• Metodologias simplificadas de avaliação dos riscos e gestão do risco;

• Equipamentos de protecção individual utilizados pelas equipas de

resposta a situações de emergência;

• Organização da emergência – Plano de evacuação;

• Elaboração do Plano de Emergência;

• Organização de simulacros: guião de simulacro e relatório do simulacro;

• Exemplos de cenários de emergência.

PROGRAMA

• Legislação relacionada com a protecção contra incêndios: DL 220/2008,

de 12 de Novembro alterado pelo DL 224/2015 de 9 de Outubro orientado 

para as Medidas de Autopromoção;

• Equipamentos de segurança contra incêndios e resposta a emergências:

sinalização e Iluminação de Emergência, extintores portáteis de incêndio; 

rede de incêndios armada; sistemas automáticos de deteção e extinção de 

incêndio, sistemas de detecção de fugas de gás e sistemas de 

desenfumagem;

• Metodologias simplificadas de avaliação dos riscos e gestão do risco;

• Equipamentos de protecção individual utilizados pelas equipas de

resposta a situações de emergência;

• Organização da emergência – Plano de evacuação;

• Elaboração do Plano de Emergência;

• Organização de simulacros: guião de simulacro e relatório do simulacro;

• Exemplos de cenários de emergência.

OBJECTIVOS DO CURSO

Conhecer os pressupostos associados às medidas de 

autoprotecção. Ser capaz de identificar e avaliar 

situações de risco, no sistema de segurança contra 

incêndios.

DESTINATÁRIOS

• Profissionais que liderem e equipas de segurança

contra incêndios, assim como profissionais 

pertencentes a essas mesmas equipas.

DURAÇÃO

É proposto ao participante que realize todas as tarefas

do curso durante o prazo definido para o efeito.

Após conclusão de todas as tarefas inerentes ao curso 

de formação, o formando terá direito ao respectivo 

certificado de formação profissional com carga horária 

de 35 horas.

OBJECTIVOS DO CURSO

Conhecer os pressupostos associados às medidas de 

autoprotecção. Ser capaz de identificar e avaliar 

situações de risco, no sistema de segurança contra 

incêndios.

DESTINATÁRIOS

• Profissionais que liderem e equipas de segurança

contra incêndios, assim como profissionais 

pertencentes a essas mesmas equipas.

DURAÇÃO

É proposto ao participante que realize todas as tarefas

do curso durante o prazo definido para o efeito.

Após conclusão de todas as tarefas inerentes ao curso 

de formação, o formando terá direito ao respectivo 

certificado de formação profissional com carga horária 

de 35 horas.

Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
e-learning
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REF.ª 135 - Desempenho de Funções de Segurança

no Trabalho para o Representante do Empregador

REF.ª 135 - Desempenho de Funções de Segurança

no Trabalho para o Representante do Empregador

PROGRAMA

Capítulo 1

NOÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Capítulo 2

AVALIAÇÃO E CONTROLO DE RISCOS NO POSTO DE TRABALHO

Capítulo 3

FATORES DE RISCO PROFISSIONAIS

Capítulo 4

ERGONOMIA LABORAL

Capítulo 5

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA EMERGÊNCIA

PROGRAMA

Capítulo 1

NOÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Capítulo 2

AVALIAÇÃO E CONTROLO DE RISCOS NO POSTO DE TRABALHO

Capítulo 3

FATORES DE RISCO PROFISSIONAIS

Capítulo 4

ERGONOMIA LABORAL

Capítulo 5

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA EMERGÊNCIA

OBJECTIVOS DO CURSO

Formação direccionada para cumprimento da 

legislação em matéria de higiene, saúde e segurança 

no Trabalho nas microempresas e PME´s.

Proporcionar aos Representantes do Empregador os 

conhecimentos essenciais e a formação adequada para 

que possam desempenhar adequadamente as suas 

funções enquanto elemento da empresa a quem 

compete acompanhar e colaborar nas atividades dos 

serviços externos de Segurança e Higiene no Trabalho.

DESTINATÁRIOS

• Trabalhadores designados pelas empresas

(microempresas e PME’S) para desempenharem 

funções de representante do empregador para a área 

da Segurança e Saúde no Trabalho.

Público em geral, com interesse na temática.

DURAÇÃO

É proposto ao participante que realize todas as tarefas

do curso durante o prazo definido para o efeito.

Após conclusão de todas as tarefas inerentes ao curso 

de formação, o formando terá direito ao respectivo 

certificado de formação profissional com carga horária 

de 35 horas.

OBJECTIVOS DO CURSO

Formação direccionada para cumprimento da 

legislação em matéria de higiene, saúde e segurança 

no Trabalho nas microempresas e PME´s.

Proporcionar aos Representantes do Empregador os 

conhecimentos essenciais e a formação adequada para 

que possam desempenhar adequadamente as suas 

funções enquanto elemento da empresa a quem 

compete acompanhar e colaborar nas atividades dos 

serviços externos de Segurança e Higiene no Trabalho.

DESTINATÁRIOS

• Trabalhadores designados pelas empresas

(microempresas e PME’S) para desempenharem 

funções de representante do empregador para a área 

da Segurança e Saúde no Trabalho.

Público em geral, com interesse na temática.

DURAÇÃO

É proposto ao participante que realize todas as tarefas

do curso durante o prazo definido para o efeito.

Após conclusão de todas as tarefas inerentes ao curso 

de formação, o formando terá direito ao respectivo 

certificado de formação profissional com carga horária 

de 35 horas.

Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 201 - Sensibilização em Boas Práticas
de Higiene e Segurança Alimentar
REF.ª 201 - Sensibilização em Boas Práticas
de Higiene e Segurança Alimentar

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Legislação

• Conceito de Autocontrolo

• Identificação e Rastreabilidade

• O código de Boas Práticas de Higiene e Fabrico

• Conceitos de Higiene e Segurança Alimentar

• Noções básicas de microbiologia alimentar

• Benefícios e dificuldades da implementação de boas práticas de higiene

e segurança alimentar

• Instalações

• Controlo de Pragas

• Higiene Pessoal

• Qualidade da Água

• Equipamentos de fabrico

• Recepção, armazenamento, manuseamento, conservação e transporte

dos alimentos

• Resíduos/lixos – Limpeza e Desinfecção

OBJECTIVOS DO CURSO

• Sensibilizar os participantes para as responsabilidades e actividades

inerentes à garantia da higiene e segurança dos alimentos

PROGRAMA

• Legislação

• Conceito de Autocontrolo

• Identificação e Rastreabilidade

• O código de Boas Práticas de Higiene e Fabrico

• Conceitos de Higiene e Segurança Alimentar

• Noções básicas de microbiologia alimentar

• Benefícios e dificuldades da implementação de boas práticas de higiene

e segurança alimentar

• Instalações

• Controlo de Pragas

• Higiene Pessoal

• Qualidade da Água

• Equipamentos de fabrico

• Recepção, armazenamento, manuseamento, conservação e transporte

dos alimentos

• Resíduos/lixos – Limpeza e Desinfecção

OBJECTIVOS DO CURSO

• Sensibilizar os participantes para as responsabilidades e actividades

inerentes à garantia da higiene e segurança dos alimentos

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Empresa AutorizadaLinha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 202 - Noções Básicas
de Microbiologia e Higiene Alimentar
REF.ª 202 - Noções Básicas
de Microbiologia e Higiene Alimentar

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Significado de microbiologia

• Noções básicas de microbiologia

• Principais microrganismos:

- Vírus

- Parasitas

- Fungos

- Bactérias

• Multiplicação bacteriana:

- Factores que influenciam a multiplicação dos microrganismos

- Onde se podem encontrar

- Manifestação dos sintomas

- Principais sintomas de intoxicação

- Medidas preventivas

• Conceitos de Higiene e Segurança Alimentar

• Limpeza e Desinfecção de equipamentos

• Regras de limpeza

• Higiene Pessoal

- Regras de um bom armazenamento de géneros alimentícios

PROGRAMA

• Significado de microbiologia

• Noções básicas de microbiologia

• Principais microrganismos:

- Vírus

- Parasitas

- Fungos

- Bactérias

• Multiplicação bacteriana:

- Factores que influenciam a multiplicação dos microrganismos

- Onde se podem encontrar

- Manifestação dos sintomas

- Principais sintomas de intoxicação

- Medidas preventivas

• Conceitos de Higiene e Segurança Alimentar

• Limpeza e Desinfecção de equipamentos

• Regras de limpeza

• Higiene Pessoal

- Regras de um bom armazenamento de géneros alimentícios

OBJECTIVOS DO CURSO

• Sensibilizar os participantes para as

responsabilidades e actividades inerentes à garantia 

da higiene e segurança dos alimentos e compreensão 

de leitura dos boletins analíticos

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados com 

noções básicas de HACCP

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Sensibilizar os participantes para as

responsabilidades e actividades inerentes à garantia 

da higiene e segurança dos alimentos e compreensão 

de leitura dos boletins analíticos

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados com 

noções básicas de HACCP

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 203
Higienização na Indústria Alimentar
REF.ª 203
Higienização na Indústria Alimentar

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Introdução

• A Higienização: objectivos e etapas

•Considerações prévias à Higienização:

- Tipos de sujidade

- Tipos de superfícies

- Qualidade da água

- Tipo de equipamentos

• A Limpeza:

- Detergentes (alcalinos, ácidos, solventes)

- Principais factores na actuação dos detergentes

- A escolha dos detergentes

• A Desinfecção:

- Tipos de Desinfecção (compostos de cloro, iodo, amónio quaternário)

- Principais factores na actuação dos desinfectantes

- A escolha dos desinfectantes

• Métodos de Higienização:

- Lavagem Manual

- Emersão

- Alta Pressão

- Espuma e Gel

• Avaliação da Eficácia da Higienização

• Regras Básicas da Higienização

• Plano de Higienização

• Exercícios Práticos

PROGRAMA

• Introdução

• A Higienização: objectivos e etapas

•Considerações prévias à Higienização:

- Tipos de sujidade

- Tipos de superfícies

- Qualidade da água

- Tipo de equipamentos

• A Limpeza:

- Detergentes (alcalinos, ácidos, solventes)

- Principais factores na actuação dos detergentes

- A escolha dos detergentes

• A Desinfecção:

- Tipos de Desinfecção (compostos de cloro, iodo, amónio quaternário)

- Principais factores na actuação dos desinfectantes

- A escolha dos desinfectantes

• Métodos de Higienização:

- Lavagem Manual

- Emersão

- Alta Pressão

- Espuma e Gel

• Avaliação da Eficácia da Higienização

• Regras Básicas da Higienização

• Plano de Higienização

• Exercícios Práticos

OBJECTIVOS DO CURSO

• Sensibilizar os participantes para as

responsabilidades e actividades inerentes à garantia 

da higiene e segurança dos alimentos. 

• Conseguir elaborar de um Plano de Higienização

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados 

com noções básicas de HACCP

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Sensibilizar os participantes para as

responsabilidades e actividades inerentes à garantia 

da higiene e segurança dos alimentos. 

• Conseguir elaborar de um Plano de Higienização

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados 

com noções básicas de HACCP

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 204 - Análise de Perigos
e Controlo de Pontos Críticos
REF.ª 204 - Análise de Perigos
e Controlo de Pontos Críticos

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Introdução

• História do Sistema HACCP

• Legislação em Vigor:

- Regulamento (CE) nº 852 e 853/2004, de 29 de Abril

- Decreto-Lei nº 113/2006, de 12 de Junho

- Licenciamentos

• Os 7 Princípios do HACCP

• HACCP / Autocontrolo

• Elaboração de Fluxogramas:

- Identificação dos Perigos, medidas preventivas e análise de risco

- Classificação dos Perigos quanto ao risco e severidade

• Determinação dos Pontos Críticos de Controlo:

- Árvore de Decisão

- Quadro tipo de aplicação da árvore de decisão

• Exercícios Práticos

PROGRAMA

• Introdução

• História do Sistema HACCP

• Legislação em Vigor:

- Regulamento (CE) nº 852 e 853/2004, de 29 de Abril

- Decreto-Lei nº 113/2006, de 12 de Junho

- Licenciamentos

• Os 7 Princípios do HACCP

• HACCP / Autocontrolo

• Elaboração de Fluxogramas:

- Identificação dos Perigos, medidas preventivas e análise de risco

- Classificação dos Perigos quanto ao risco e severidade

• Determinação dos Pontos Críticos de Controlo:

- Árvore de Decisão

- Quadro tipo de aplicação da árvore de decisão

• Exercícios Práticos

OBJECTIVOS DO CURSO

• Sensibilizar os participantes para a importância da

implementação de um sistema preventivo de 

Segurança Alimentar, baseado na análise dos perigos 

e controlo dos pontos críticos do processo

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados 

com noções básicas de HACCP

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Sensibilizar os participantes para a importância da

implementação de um sistema preventivo de 

Segurança Alimentar, baseado na análise dos perigos 

e controlo dos pontos críticos do processo

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados 

com noções básicas de HACCP

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 205 - Sistemas HACCP
Desenvolvimento e Documentação
REF.ª 205 - Sistemas HACCP
Desenvolvimento e Documentação

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Introdução à Segurança Alimentar

- Microrganismos patogénicos e toxinogénicos

• Pré-requisitos do HACCP

- Legislação em vigor

- Autocontrolo

- Estruturas e equipamentos

- Plano de Higienização

- Controlo de pragas

- Abastecimento de águas

- Resíduos alimentares

- Formação

• Requisitos do HACCP

- Princípios do HACCP

- Preparação de planos HACCP

• Verificações, controlo e auditorias

• Revisões do Sistema

• Elaboração/ Arquivo dos Registos

PROGRAMA

• Introdução à Segurança Alimentar

- Microrganismos patogénicos e toxinogénicos

• Pré-requisitos do HACCP

- Legislação em vigor

- Autocontrolo

- Estruturas e equipamentos

- Plano de Higienização

- Controlo de pragas

- Abastecimento de águas

- Resíduos alimentares

- Formação

• Requisitos do HACCP

- Princípios do HACCP

- Preparação de planos HACCP

• Verificações, controlo e auditorias

• Revisões do Sistema

• Elaboração/ Arquivo dos Registos

OBJECTIVOS DO CURSO

• Sensibilizar os participantes para a importância da

implementação de um sistema preventivo de 

Segurança Alimentar, baseado na análise dos perigos

e controlo dos pontos críticos do processo.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados 

com noções básicas de HACCP.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Sensibilizar os participantes para a importância da

implementação de um sistema preventivo de 

Segurança Alimentar, baseado na análise dos perigos

e controlo dos pontos críticos do processo.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados 

com noções básicas de HACCP.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 206 - Sistemas HACCP
Implementação Prática
REF.ª 206 - Sistemas HACCP
Implementação Prática

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Introdução à Segurança Alimentar

- Microrganismos patogénicos e toxinogénicos

• Pré-requisitos do HACCP:

- Legislação em vigor

- Autocontrolo

- Estruturas e equipamentos

- Plano de Higienização

- Controlo de pragas

- Abastecimento de águas

- Resíduos alimentares

- Formação

• Requisitos do HACCP:

- Princípios do HACCP

- Preparação de planos HACCP

• Verificações, controlo e auditorias

• Revisões do Sistema

• Elaboração/ Arquivo dos Registos

• Exercícios Práticos

Nota: O curso inclui a realização de exercícios práticos e a realização de 

prova de avaliação de conhecimentos adquiridos.

PROGRAMA

• Introdução à Segurança Alimentar

- Microrganismos patogénicos e toxinogénicos

• Pré-requisitos do HACCP:

- Legislação em vigor

- Autocontrolo

- Estruturas e equipamentos

- Plano de Higienização

- Controlo de pragas

- Abastecimento de águas

- Resíduos alimentares

- Formação

• Requisitos do HACCP:

- Princípios do HACCP

- Preparação de planos HACCP

• Verificações, controlo e auditorias

• Revisões do Sistema

• Elaboração/ Arquivo dos Registos

• Exercícios Práticos

Nota: O curso inclui a realização de exercícios práticos e a realização de 

prova de avaliação de conhecimentos adquiridos.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer a Legislação principal no âmbito da

Higiene e Segurança Alimentar

• Conhecer a terminologia utilizada no âmbito da

Higiene e Segurança Alimentar

• Sensibilizar os participantes para a importância da

implementação de um sistema preventivo de 

Segurança Alimentar, baseado na análise dos perigos 

e controlo dos pontos críticos do processo

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer a Legislação principal no âmbito da

Higiene e Segurança Alimentar

• Conhecer a terminologia utilizada no âmbito da

Higiene e Segurança Alimentar

• Sensibilizar os participantes para a importância da

implementação de um sistema preventivo de 

Segurança Alimentar, baseado na análise dos perigos 

e controlo dos pontos críticos do processo

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning

PROGRAMA
• Segurança Alimentar

- Introdução à Segurança Alimentar

- História do Sistema HACCP

- Legislação Nacional e Comunitária

• Microbiologia

- Alimento

- Temperatura

- Oxigénio

- PH

- Tempo

- Microrganismos

- Medidas Preventivas

• Perigos na Indústria Alimentar

- Perigo Biológico

- Perigo Físico

- Perigo Químico

• Pré-Requisitos

- Estruturas e Equipamentos

- Plano de Higienização

- Controlo de Pragas

- Abastecimento de Águas

- Resíduos Alimentares

- Formação

• Princípios do HACCP

- Sistemas HACCP VS Autocontrolo

- Vantagens de Sistema HACCP

- Preparação de Planos HACCP

PROGRAMA
• Segurança Alimentar

- Introdução à Segurança Alimentar

- História do Sistema HACCP

- Legislação Nacional e Comunitária

• Microbiologia

- Alimento

- Temperatura

- Oxigénio

- PH

- Tempo

- Microrganismos

- Medidas Preventivas

• Perigos na Indústria Alimentar

- Perigo Biológico

- Perigo Físico

- Perigo Químico

• Pré-Requisitos

- Estruturas e Equipamentos

- Plano de Higienização

- Controlo de Pragas

- Abastecimento de Águas

- Resíduos Alimentares

- Formação

• Princípios do HACCP

- Sistemas HACCP VS Autocontrolo

- Vantagens de Sistema HACCP

- Preparação de Planos HACCP

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer a Legislação principal no âmbito da Higiene e Segurança

Alimentar

• Conhecer a terminologia utilizada no âmbito da Higiene e Segurança

Alimentar

• Sensibilizar os participantes para a importância da implementação

de um sistema preventivo de Segurança Alimentar, baseado na 

análise dos perigos e controlo dos pontos críticos do processo

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores activos que desenvolvam actividade na área alimentar.

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação estará aberta durante 

quatro semanas. Ao longo das quatro semanas, o formando terá de 

cumprir um conjunto de tarefas do plano de curso (consulta do 

material pedagógico disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de satisfação). Após 

conclusão de todas as tarefas definidas durante o tempo de 

funcionamento da edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer a Legislação principal no âmbito da Higiene e Segurança

Alimentar

• Conhecer a terminologia utilizada no âmbito da Higiene e Segurança

Alimentar

• Sensibilizar os participantes para a importância da implementação

de um sistema preventivo de Segurança Alimentar, baseado na 

análise dos perigos e controlo dos pontos críticos do processo

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores activos que desenvolvam actividade na área alimentar.

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação estará aberta durante 

quatro semanas. Ao longo das quatro semanas, o formando terá de 

cumprir um conjunto de tarefas do plano de curso (consulta do 

material pedagógico disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de satisfação). Após 

conclusão de todas as tarefas definidas durante o tempo de 

funcionamento da edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.

REF.ª 207 - Sistemas HACCP
Desenvolvimento e Implementação
REF.ª 207 - Sistemas HACCP
Desenvolvimento e Implementação

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 208
Nutrição e Dietética
REF.ª 208
Nutrição e Dietética

+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning

PROGRAMA

• Nutrição e alimentação

- Conceitos de nutrição e alimentação

- Principais funções da alimentação

• Constituintes alimentares

- Nutrientes

- Roda dos alimentos/pirâmide alimentar

• Alimentação equilibrada

- Principais erros alimentares

- Regras para uma alimentação saudável 

- Necessidades diárias de nutrientes

• Tipos de dietas

- Culinária saudável

- Regras para a elaboração de ementas

OBJECTIVOS DO CURSO

• Reconhecer os princípios da nutrição e alimentação

• Classificar os constituintes alimentares

• Classificar os diferentes tipos de dietas

• Elaborar ementas de acordo com os princípios de nutrição e

alimentação

PROGRAMA

• Nutrição e alimentação

- Conceitos de nutrição e alimentação

- Principais funções da alimentação

• Constituintes alimentares

- Nutrientes

- Roda dos alimentos/pirâmide alimentar

• Alimentação equilibrada

- Principais erros alimentares

- Regras para uma alimentação saudável 

- Necessidades diárias de nutrientes

• Tipos de dietas

- Culinária saudável

- Regras para a elaboração de ementas

OBJECTIVOS DO CURSO

• Reconhecer os princípios da nutrição e alimentação

• Classificar os constituintes alimentares

• Classificar os diferentes tipos de dietas

• Elaborar ementas de acordo com os princípios de nutrição e

alimentação

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores activos que desenvolvam 

actividade na área alimentar, em especial, para 

todos os trabalhadores com responsabilidades 

na elaboração de ementas 

(restaurantes/lares/jardins de 

infância/cantinas/..).

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico 

disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de 

satisfação). Após conclusão de todas as tarefas 

definidas durante o tempo de funcionamento da 

edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores activos que desenvolvam 

actividade na área alimentar, em especial, para 

todos os trabalhadores com responsabilidades 

na elaboração de ementas 

(restaurantes/lares/jardins de 

infância/cantinas/..).

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico 

disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de 

satisfação). Após conclusão de todas as tarefas 

definidas durante o tempo de funcionamento da 

edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 209 - Elaboração de um Plano
de Ementas para Idosos – Noções Gerais
REF.ª 209 - Elaboração de um Plano
de Ementas para Idosos – Noções Gerais

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• O que é um plano de ementas?

• Fatores a considerar na elaboração de um plano de ementas para idosos

• Métodos utilizados na elaboração de um plano de ementas

• Fichas técnicas e ferramentas utilizadas na sua elaboração

• Como o plano de ementas pode ajudar na redução de custos?

• Avaliação de um plano de ementas

• Fatores que promovem a eficácia e a aceitação da refeição pelos idosos

OBJECTIVOS DO CURSO

• Desenvolvimento de competências, para a elaboração de um plano de

ementas para Idosos

• Conhecer os aspetos relevantes que influenciam a elaboração de um

plano de ementas para Idosos

• Verificar se o plano de ementas se adapta às necessidades da população

a que se destina

• Verificar se o plano de ementas se encontra adaptado às capacidades

físicas e Humanas das instalações

• Conhecer a importância das fichas técnicas para o serviço de

alimentação

PROGRAMA

• O que é um plano de ementas?

• Fatores a considerar na elaboração de um plano de ementas para idosos

• Métodos utilizados na elaboração de um plano de ementas

• Fichas técnicas e ferramentas utilizadas na sua elaboração

• Como o plano de ementas pode ajudar na redução de custos?

• Avaliação de um plano de ementas

• Fatores que promovem a eficácia e a aceitação da refeição pelos idosos

OBJECTIVOS DO CURSO

• Desenvolvimento de competências, para a elaboração de um plano de

ementas para Idosos

• Conhecer os aspetos relevantes que influenciam a elaboração de um

plano de ementas para Idosos

• Verificar se o plano de ementas se adapta às necessidades da população

a que se destina

• Verificar se o plano de ementas se encontra adaptado às capacidades

físicas e Humanas das instalações

• Conhecer a importância das fichas técnicas para o serviço de

alimentação

• Conhecer os passos necessários para a elaboração de

um plano de mentas

• Avaliar e adaptar ementas, apresentando correções

fundamentadas

DESTINATÁRIOS

Colaboradores que participam no processo de 

elaboração do plano de ementas para Idosos ou que 

tenham interesse pela temática.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

• Conhecer os passos necessários para a elaboração de

um plano de mentas

• Avaliar e adaptar ementas, apresentando correções

fundamentadas

DESTINATÁRIOS

Colaboradores que participam no processo de 

elaboração do plano de ementas para Idosos ou que 

tenham interesse pela temática.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.
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a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 210 - Elaboração de um Plano de
Ementas para Crianças – Noções Gerais
REF.ª 210 - Elaboração de um Plano de
Ementas para Crianças – Noções Gerais

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• O que é um plano de ementas?

• Fatores a considerar na elaboração de um plano de ementas para crianças

• Métodos utilizados na elaboração de um plano de ementas

• Fichas técnicas e ferramentas utilizadas na sua elaboração

• Como o plano de ementas pode ajudar na redução de custos

• Avaliação de um plano de ementas

• Fatores que promovem a eficácia e a aceitação da refeição pelas Crianças

OBJECTIVOS DO CURSO

• Desenvolvimento de competências, para a elaboração de um plano de

ementas para Crianças

• Conhecer os aspetos relevantes que influenciam a elaboração de um plano

de ementas para Crianças

• Verificar se o plano de ementas se adapta às necessidades da população a

que se destina

• Verificar se o plano de ementas se encontra adaptado às capacidades físicas

e Humanas das instalações

• Conhecer a importância das fichas técnicas para o serviço de alimentação

• Conhecer os passos necessários para a elaboração de um plano de ementas

• Avaliar e adaptar ementas, apresentando correções fundamentadas

PROGRAMA

• O que é um plano de ementas?

• Fatores a considerar na elaboração de um plano de ementas para crianças

• Métodos utilizados na elaboração de um plano de ementas

• Fichas técnicas e ferramentas utilizadas na sua elaboração

• Como o plano de ementas pode ajudar na redução de custos

• Avaliação de um plano de ementas

• Fatores que promovem a eficácia e a aceitação da refeição pelas Crianças

OBJECTIVOS DO CURSO

• Desenvolvimento de competências, para a elaboração de um plano de

ementas para Crianças

• Conhecer os aspetos relevantes que influenciam a elaboração de um plano

de ementas para Crianças

• Verificar se o plano de ementas se adapta às necessidades da população a

que se destina

• Verificar se o plano de ementas se encontra adaptado às capacidades físicas

e Humanas das instalações

• Conhecer a importância das fichas técnicas para o serviço de alimentação

• Conhecer os passos necessários para a elaboração de um plano de ementas

• Avaliar e adaptar ementas, apresentando correções fundamentadas

DESTINATÁRIOS

Colaboradores que participam no processo de 

elaboração do plano de ementas para Crianças ou que 

tenham interesse pela temática.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Colaboradores que participam no processo de 

elaboração do plano de ementas para Crianças ou que 

tenham interesse pela temática.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.
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a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 213 -  Boas Práticas em 
Higiene e Segurança Alimentar
REF.ª 213 -  Boas Práticas em 
Higiene e Segurança Alimentar

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Legislação

• Identificação e Rastreabilidade

• O código de Boas Práticas de Higiene

• Conceitos de Higiene e Segurança Alimentar

• Noções básicas de microbiologia alimentar

• Benefícios e dificuldades da implementação de boas práticas de higiene

e segurança alimentar

• Pré-requisitos para implementação do sistema de HACCP;

• Recepção, armazenamento, manuseamento, conservação e transporte

dos alimentos

OBJECTIVOS DO CURSO

• Sensibilizar os participantes para as responsabilidades e actividades

inerentes à garantia da higiene e segurança dos alimentos

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados no sector da 

Restauração / Hotelaria 

PROGRAMA

• Legislação

• Identificação e Rastreabilidade

• O código de Boas Práticas de Higiene

• Conceitos de Higiene e Segurança Alimentar

• Noções básicas de microbiologia alimentar

• Benefícios e dificuldades da implementação de boas práticas de higiene

e segurança alimentar

• Pré-requisitos para implementação do sistema de HACCP;

• Recepção, armazenamento, manuseamento, conservação e transporte

dos alimentos

OBJECTIVOS DO CURSO

• Sensibilizar os participantes para as responsabilidades e actividades

inerentes à garantia da higiene e segurança dos alimentos

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados no sector da 

Restauração / Hotelaria 

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 4H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 4H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

01
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17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning
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REF.ª 214 - Curso HACCP para Operadores
do Ramo Alimentar (Manipuladores de Alimentos)
REF.ª 214 - Curso HACCP para Operadores
do Ramo Alimentar (Manipuladores de Alimentos)

PROGRAMA

Capítulo 1

Introdução e Apresentação

Capítulo 2

Conceitos Gerais do Sistema HACCP

Capítulo 3

Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos

Capítulo 4

Pré-requisitos do Sistema HACCP

Capítulo 5

O Sistema HACCP

Capítulo 6

HACCP / ISO 22000:2005 / ISO 9001:2015

Capitulo 7

Infecções e Intoxicações Alimentares

Capítulo 8

Estudo de Casos

PROGRAMA

Capítulo 1

Introdução e Apresentação

Capítulo 2

Conceitos Gerais do Sistema HACCP

Capítulo 3

Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos

Capítulo 4

Pré-requisitos do Sistema HACCP

Capítulo 5

O Sistema HACCP

Capítulo 6

HACCP / ISO 22000:2005 / ISO 9001:2015

Capitulo 7

Infecções e Intoxicações Alimentares

Capítulo 8

Estudo de Casos

OBJECTIVOS DO CURSO

No final desta acção formativa, os participantes 

deverão saber implementar assim como definir e gerir 

um sistema de Segurança alimentar com base na 

metodologia do Sistema HACCP (análise de perigos e 

controlo de pontos críticos).

DESTINATÁRIOS

• O presente curso destina-se a operadores e

responsáveis na área da restauração/hotelaria ou

qualquer profissional do setor alimentar com um

papel importante na contribuição para a segurança

alimentar.

DURAÇÃO

É proposto ao participante que realize todas as tarefas

do curso durante o prazo definido para o efeito.

Após conclusão de todas as tarefas inerentes ao curso 

de formação, o formando terá direito ao respectivo 

certificado de formação profissional com carga horária 

de 35 horas.

OBJECTIVOS DO CURSO

No final desta acção formativa, os participantes 

deverão saber implementar assim como definir e gerir 

um sistema de Segurança alimentar com base na 

metodologia do Sistema HACCP (análise de perigos e 

controlo de pontos críticos).

DESTINATÁRIOS

• O presente curso destina-se a operadores e

responsáveis na área da restauração/hotelaria ou

qualquer profissional do setor alimentar com um

papel importante na contribuição para a segurança

alimentar.

DURAÇÃO

É proposto ao participante que realize todas as tarefas

do curso durante o prazo definido para o efeito.

Após conclusão de todas as tarefas inerentes ao curso 

de formação, o formando terá direito ao respectivo 

certificado de formação profissional com carga horária 

de 35 horas.

Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial
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REF.ª 301 - Gestão de Tempo
e Organização do Trabalho
REF.ª 301 - Gestão de Tempo
e Organização do Trabalho

PROGRAMA

• Gestão do tempo:

- Tempo como recurso

- Estabelecer objectivos

- Planeamento do tempo

- Conselhos para melhorar a gestão do tempo

- Casos práticos

• Organização do Trabalho:

- Organização e condução de reuniões

- Delegar tarefas

- Usar bem o telefone

- Como lidar com as interrupções

- Como lidar com o stress

- Casos práticos

Nota: O curso inclui a realização de prova de avaliação de 

conhecimentos adquiridos.

PROGRAMA

• Gestão do tempo:

- Tempo como recurso

- Estabelecer objectivos

- Planeamento do tempo

- Conselhos para melhorar a gestão do tempo

- Casos práticos

• Organização do Trabalho:

- Organização e condução de reuniões

- Delegar tarefas

- Usar bem o telefone

- Como lidar com as interrupções

- Como lidar com o stress

- Casos práticos

Nota: O curso inclui a realização de prova de avaliação de 

conhecimentos adquiridos.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Desenvolver competências relacionadas com uma eficaz

gestão do tempo, na concretização dos objectivos 

profissionais, proporcionando um conjunto de técnicas para 

facilitar a planificação e organização do trabalho.

CONDIÇÕES MÍNIMAS DE ACESSO / DESTINATÁRIOS

Escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela

K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Desenvolver competências relacionadas com uma eficaz

gestão do tempo, na concretização dos objectivos 

profissionais, proporcionando um conjunto de técnicas para 

facilitar a planificação e organização do trabalho.

CONDIÇÕES MÍNIMAS DE ACESSO / DESTINATÁRIOS

Escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela

K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
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REF.ª 302
Gestão de Equipas de Excelência 
REF.ª 302
Gestão de Equipas de Excelência 

PROGRAMA

• Definição de equipas e grupos

• As características de uma equipa

• Os benefícios de uma equipa de trabalho

• Os grupos formais e informais

• As funções da Equipa

• A eficácia e eficiência da Equipa

• Os estádios de formação da equipa

• O conceito de Liderança

• Os estilos de Liderança

• O líder e o estado da equipa

• As funções do Líder

• A motivação das Equipas

• A coesão da Equipa

PROGRAMA

• Definição de equipas e grupos

• As características de uma equipa

• Os benefícios de uma equipa de trabalho

• Os grupos formais e informais

• As funções da Equipa

• A eficácia e eficiência da Equipa

• Os estádios de formação da equipa

• O conceito de Liderança

• Os estilos de Liderança

• O líder e o estado da equipa

• As funções do Líder

• A motivação das Equipas

• A coesão da Equipa

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar os conceitos de equipa e de grupo

• Conhecer as funções da equipa

• Desenvolver uma equipa altamente eficaz

• Identificar os diferentes estilos de Liderança

DESTINATÁRIOS

Profissionais de várias áreas funcionais

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar os conceitos de equipa e de grupo

• Conhecer as funções da equipa

• Desenvolver uma equipa altamente eficaz

• Identificar os diferentes estilos de Liderança

DESTINATÁRIOS

Profissionais de várias áreas funcionais

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

Caldas da Rainha *
T. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha *
T. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Setúbal
T. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

Setúbal
T. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

Grande Lisboa
T. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Grande Lisboa
T. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Linha de Apoio: 707 21 00 21  |  www.kmedxxi.pt  |  geral@kmedxxi.ptLinha de Apoio: 707 21 00 21  |  www.kmedxxi.pt  |  geral@kmedxxi.pt

a Sua empresa
de Serviços

* Delegação não abrangida no âmbito da certificação EIC

Empresa Autorizada



+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
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REF.ª 303
Gestão do Tempo e do Stress
REF.ª 303
Gestão do Tempo e do Stress

PROGRAMA

• Definição de Tempo

• As dimensões do Tempo

• O diário da Gestão de Tempo

• Os custos do Tempo

• Noção de eficácia e eficiência

• A divisão de tarefas de forma eficaz

• Os desperdiçadores do tempo

• A importância do Planeamento e da Delegação

• A definição de Objetivos

• As Leis e os Princípios da Gestão de Tempo

• Definição de Stress

• Os diferentes tipos e causas do Stress

• Como gerir o stress

• Os custos do Stress

• Conhecer as formas de melhorar a qualidade de vida

PROGRAMA

• Definição de Tempo

• As dimensões do Tempo

• O diário da Gestão de Tempo

• Os custos do Tempo

• Noção de eficácia e eficiência

• A divisão de tarefas de forma eficaz

• Os desperdiçadores do tempo

• A importância do Planeamento e da Delegação

• A definição de Objetivos

• As Leis e os Princípios da Gestão de Tempo

• Definição de Stress

• Os diferentes tipos e causas do Stress

• Como gerir o stress

• Os custos do Stress

• Conhecer as formas de melhorar a qualidade de vida

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar os mitos e os hábitos mais comuns na gestão do

tempo

• Identificar a importância do planeamento

• Traçar objectivos de longo prazo

• Identificar os factores chave para uma delegação de sucesso

• Identificar o conceito de stress e os seus diferentes tipos

• Gerir o stress

DESTINATÁRIOS

Profissionais de várias áreas funcionais

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela

K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar os mitos e os hábitos mais comuns na gestão do

tempo

• Identificar a importância do planeamento

• Traçar objectivos de longo prazo

• Identificar os factores chave para uma delegação de sucesso

• Identificar o conceito de stress e os seus diferentes tipos

• Gerir o stress

DESTINATÁRIOS

Profissionais de várias áreas funcionais

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela

K-med XXI, Lda.

Caldas da Rainha *
T. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha *
T. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Setúbal
T. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

Setúbal
T. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

Grande Lisboa
T. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Grande Lisboa
T. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Linha de Apoio: 707 21 00 21  |  www.kmedxxi.pt  |  geral@kmedxxi.ptLinha de Apoio: 707 21 00 21  |  www.kmedxxi.pt  |  geral@kmedxxi.pt

a Sua empresa
de Serviços

* Delegação não abrangida no âmbito da certificação EIC

Empresa Autorizada



+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

01
 | 

03
 | 

20
17

REF.ª 304 - Atendimento ao Cliente
e Técnicas de Vendas
REF.ª 304 - Atendimento ao Cliente
e Técnicas de Vendas

PROGRAMA

• A importância do cliente para a Organização

• O relacionamento Interpessoal e o Atendimento

• Regras para um bom Atendimento

• A Eficácia do Atendimento

• Estratégias para a resolução de reclamações

• Conceito de Venda e seus intervenientes

• O profissional de Vendas

• Fases da venda e processo da compra

• O fecho da venda

• A Negociação

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer a importância do cliente para a Organização

• Desenvolver atitudes correctas, no processo de

atendimento

• Resolver situações de reclamação, através de exercícios

práticos

PROGRAMA

• A importância do cliente para a Organização

• O relacionamento Interpessoal e o Atendimento

• Regras para um bom Atendimento

• A Eficácia do Atendimento

• Estratégias para a resolução de reclamações

• Conceito de Venda e seus intervenientes

• O profissional de Vendas

• Fases da venda e processo da compra

• O fecho da venda

• A Negociação

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer a importância do cliente para a Organização

• Desenvolver atitudes correctas, no processo de

atendimento

• Resolver situações de reclamação, através de exercícios

práticos

• Conhecer e analisar o cenário de vendas

• Identificar as diferentes fases do processo de compra

• Desenvolver o processo de negociação no processo de

venda

• Identificar a importância do fecho da venda

DESTINATÁRIOS

Profissionais do Atendimento e de Vendas

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela

K-med XXI, Lda.

• Conhecer e analisar o cenário de vendas

• Identificar as diferentes fases do processo de compra

• Desenvolver o processo de negociação no processo de

venda

• Identificar a importância do fecho da venda

DESTINATÁRIOS

Profissionais do Atendimento e de Vendas

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela

K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 305
Gestão de Conflitos
REF.ª 305
Gestão de Conflitos

PROGRAMA

• Conceito e Definição de Conflito

• A organização: fonte de conflitos

• A importância do relacionamento interpessoal

• Actores organizacionais e os conflitos

• A inteligência emocional: um factor de sucesso

• As causas e os efeitos do conflito

• Tipos básicos de conflitos

• Conflitos Construtivos e Destrutivos

• Atitudes básicas no desenrolar de um conflito

• Estratégias para a Resolução de conflitos

• A comunicação interpessoal

• A escuta activa: o seu papel na resolução de conflitos

• Passos e Etapas para a Resolução de conflitos

• A assertividade

• Mediação: noção e vantagens

• O papel do mediador

• Arbitragem: noção e vantagens

• O papel do árbitro

• Barreiras à Gestão Eficaz de Conflitos

PROGRAMA

• Conceito e Definição de Conflito

• A organização: fonte de conflitos

• A importância do relacionamento interpessoal

• Actores organizacionais e os conflitos

• A inteligência emocional: um factor de sucesso

• As causas e os efeitos do conflito

• Tipos básicos de conflitos

• Conflitos Construtivos e Destrutivos

• Atitudes básicas no desenrolar de um conflito

• Estratégias para a Resolução de conflitos

• A comunicação interpessoal

• A escuta activa: o seu papel na resolução de conflitos

• Passos e Etapas para a Resolução de conflitos

• A assertividade

• Mediação: noção e vantagens

• O papel do mediador

• Arbitragem: noção e vantagens

• O papel do árbitro

• Barreiras à Gestão Eficaz de Conflitos

OBJECTIVOS DO CURSO

• Compreender e enunciar o conceito de conflito, bem como

os seus diferentes níveis

• Associar a importância do Relacionamento Interpessoal

à resolução de conflitos

• Distinguir as três atitudes básicas de encarar e resolver

o conflito

• Utilizar a inteligência emocional no mundo organizacional

• Enumerar os diferentes tipos de conflito

• Comunicar de forma eficiente, utilizando a escuta activa

• Compreender os conceitos de Arbitragem e de Mediação

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela

K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Compreender e enunciar o conceito de conflito, bem como

os seus diferentes níveis

• Associar a importância do Relacionamento Interpessoal

à resolução de conflitos

• Distinguir as três atitudes básicas de encarar e resolver

o conflito

• Utilizar a inteligência emocional no mundo organizacional

• Enumerar os diferentes tipos de conflito

• Comunicar de forma eficiente, utilizando a escuta activa

• Compreender os conceitos de Arbitragem e de Mediação

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela

K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 306 - Workshop: “A Verdadeira
Comunicação Assertiva no Trabalho”
REF.ª 306 - Workshop: “A Verdadeira
Comunicação Assertiva no Trabalho”

PROGRAMA

• Os princípios característicos da assertividade como estilo de

comunicação interpessoal

• A não assertividade e a falsa assertividade

• Os direitos da assertividade na comunicação com os outros

• A linguagem própria de quem é assertivo – verbal e não verbal

• As vantagens da comunicação assertiva nas relações de trabalho

OBJECTIVOS DO CURSO

• Distinguir a verdadeira assertividade da não assertividade (ou falsa

assertividade) na comunicação em ambiente profissional

• Saber comunicar com colegas, chefias, clientes, colaboradores,

fornecedores, e lidar com pessoas difíceis

• Reconhecer os benefícios reais da comunicação assertiva na relação

com os outros em ambiente de trabalho

PROGRAMA

• Os princípios característicos da assertividade como estilo de

comunicação interpessoal

• A não assertividade e a falsa assertividade

• Os direitos da assertividade na comunicação com os outros

• A linguagem própria de quem é assertivo – verbal e não verbal

• As vantagens da comunicação assertiva nas relações de trabalho

OBJECTIVOS DO CURSO

• Distinguir a verdadeira assertividade da não assertividade (ou falsa

assertividade) na comunicação em ambiente profissional

• Saber comunicar com colegas, chefias, clientes, colaboradores,

fornecedores, e lidar com pessoas difíceis

• Reconhecer os benefícios reais da comunicação assertiva na relação

com os outros em ambiente de trabalho

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 307 - Workshop:
“Liderança e Motivação de Equipas”
REF.ª 307 - Workshop:
“Liderança e Motivação de Equipas”

“O Líder está sempre presente, sendo uma fonte de inspiração
para a equipa, protegendo-a de todas as ameaças externas
e demonstrando confiar nos  seus colaboradores…
como faz Mourinho!"

“O Líder está sempre presente, sendo uma fonte de inspiração
para a equipa, protegendo-a de todas as ameaças externas
e demonstrando confiar nos  seus colaboradores…
como faz Mourinho!"

PROGRAMA

• Factores de motivação no trabalho

• Gestão das motivações dos colaboradores

• Relação entre a motivação e a liderança

• O líder como motivador e inspirador por excelência

• O exemplo de Mourinho

• Técnicas de motivação eficaz de equipas de trabalho

• O feedback construtivo

• A criação de um espírito de equipa forte

OBJECTIVOS DO CURSO

• Justificar a importância da liderança para a motivação das equipas de

trabalho

• Identificar as técnicas de motivação por parte dos líderes na relação

com as suas equipas

• Saber fomentar um forte espírito de equipa, dando feedback de forma

construtiva

PROGRAMA

• Factores de motivação no trabalho

• Gestão das motivações dos colaboradores

• Relação entre a motivação e a liderança

• O líder como motivador e inspirador por excelência

• O exemplo de Mourinho

• Técnicas de motivação eficaz de equipas de trabalho

• O feedback construtivo

• A criação de um espírito de equipa forte

OBJECTIVOS DO CURSO

• Justificar a importância da liderança para a motivação das equipas de

trabalho

• Identificar as técnicas de motivação por parte dos líderes na relação

com as suas equipas

• Saber fomentar um forte espírito de equipa, dando feedback de forma

construtiva

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 308
Riscos Psicossociais no Trabalho
REF.ª 308
Riscos Psicossociais no Trabalho

PROGRAMA

• Cultura Organizacional, Clima Organizacional e Saúde Ocupacional

• Identificação e avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho

• O Erro Humano no trabalho: causas e medidas preventivas

• O Burnout: conceito, fases e consequências

• O Stress Laboral: conceito, tipos, causas e fatores indutores, sintomas,

efeitos negativos

- Medidas de Prevenção e Gestão do Stress pela entidade patronal

- Controlo do Stress nas organizações

• Implementação de um Programa de Prevenção dos Riscos Psicossociais

- Avaliação do Stress e de outros Riscos

- Nível de Intervenção Psicossocial

- Fatores de Sucesso nas Iniciativas de Prevenção dos Riscos Psicossociais 

nas organizações

OBJECTIVOS DO CURSO

• Aumentar o nível de informação em matéria de saúde nos locais de

trabalho dos e melhorar a qualidade de vida no trabalho

• Fornecer competências específicas sobre a problemática dos riscos

psicossociais, no sentido de facilitar a identificação e a definição de planos 

de acção para combater os riscos psicossociais nas organizações

PROGRAMA

• Cultura Organizacional, Clima Organizacional e Saúde Ocupacional

• Identificação e avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho

• O Erro Humano no trabalho: causas e medidas preventivas

• O Burnout: conceito, fases e consequências

• O Stress Laboral: conceito, tipos, causas e fatores indutores, sintomas,

efeitos negativos

- Medidas de Prevenção e Gestão do Stress pela entidade patronal

- Controlo do Stress nas organizações

• Implementação de um Programa de Prevenção dos Riscos Psicossociais

- Avaliação do Stress e de outros Riscos

- Nível de Intervenção Psicossocial

- Fatores de Sucesso nas Iniciativas de Prevenção dos Riscos Psicossociais 

nas organizações

OBJECTIVOS DO CURSO

• Aumentar o nível de informação em matéria de saúde nos locais de

trabalho dos e melhorar a qualidade de vida no trabalho

• Fornecer competências específicas sobre a problemática dos riscos

psicossociais, no sentido de facilitar a identificação e a definição de planos 

de acção para combater os riscos psicossociais nas organizações

DESTINATÁRIOS

• Gerentes, Chefias, Coordenadores de Equipas,

Directores, Empresários, potenciais novos líderes e 

todos aqueles que se interessam pela temática

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

• Gerentes, Chefias, Coordenadores de Equipas,

Directores, Empresários, potenciais novos líderes e 

todos aqueles que se interessam pela temática

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 309 - Atendimento
de Excelência em Clínicas Dentárias
REF.ª 309 - Atendimento
de Excelência em Clínicas Dentárias

+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning

PROGRAMA

• A organização

• O Relacionamento Interpessoal

• Gestão de Stress

- A Comunicação

• O Atendimento

• A qualidade no atendimento

• A reclamação

OBJECTIVOS DO CURSO

• Criar competências de atendimento ao cliente nas Clínicas Dentárias,

tendo em conta as técnicas e as metodologias apresentadas no decorrer 

do processo formativo

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores activos que desenvolvam actividade profissional em 

Clínicas Dentárias

PROGRAMA

• A organização

• O Relacionamento Interpessoal

• Gestão de Stress

- A Comunicação

• O Atendimento

• A qualidade no atendimento

• A reclamação

OBJECTIVOS DO CURSO

• Criar competências de atendimento ao cliente nas Clínicas Dentárias,

tendo em conta as técnicas e as metodologias apresentadas no decorrer 

do processo formativo

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores activos que desenvolvam actividade profissional em 

Clínicas Dentárias

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico 

disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de 

satisfação). Após conclusão de todas as tarefas 

definidas durante o tempo de funcionamento da 

edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico 

disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de 

satisfação). Após conclusão de todas as tarefas 

definidas durante o tempo de funcionamento da 

edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 310
Técnicas de Vendas Diretas
REF.ª 310
Técnicas de Vendas Diretas

+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning

PROGRAMA

• A importância da Venda

• O Mercado

• Tipos de Vendedores

• Orientação da Força de Venda (Novo vs Velho Modelo de Vendas)

• Gestor de Cliente: características, apresentação

• Os tipos de Clientes

• O que é que os Clientes analisam no processo de compra?

• Preparação do Técnico de Venda/Gestor de Cliente

• As Etapas da Venda

• Os 7 erros em Vendas

• A Negociação: preparação

• As Objeções: fazer destas oportunidades

• O fecho: estratégias

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer Técnicas de Venda, de forma a optimizar o processo de Venda

Directa

PROGRAMA

• A importância da Venda

• O Mercado

• Tipos de Vendedores

• Orientação da Força de Venda (Novo vs Velho Modelo de Vendas)

• Gestor de Cliente: características, apresentação

• Os tipos de Clientes

• O que é que os Clientes analisam no processo de compra?

• Preparação do Técnico de Venda/Gestor de Cliente

• As Etapas da Venda

• Os 7 erros em Vendas

• A Negociação: preparação

• As Objeções: fazer destas oportunidades

• O fecho: estratégias

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer Técnicas de Venda, de forma a optimizar o processo de Venda

Directa

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores activos que desenvolvam 

actividade profissional do Atendimento e de 

Vendas

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico 

disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de 

satisfação). Após conclusão de todas as tarefas 

definidas durante o tempo de funcionamento da 

edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores activos que desenvolvam 

actividade profissional do Atendimento e de 

Vendas

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico 

disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de 

satisfação). Após conclusão de todas as tarefas 

definidas durante o tempo de funcionamento da 

edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 311
Atendimento Telefónico de Excelência
REF.ª 311
Atendimento Telefónico de Excelência

+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning

PROGRAMA

• A importância e as consequências do atendimento telefónico na

Organização

• A Organização: os clientes internos e externos

• A responsabilidade na criação e reforço da imagem positiva da empresa

• As vantagens e as desvantagens na utilização do telefone no atendimento

• A Comunicação Eficaz

• Identificar e ultrapassar barreiras e constrangimentos à comunicação

• Descobrir e utilizar atitudes favoráveis à comunicação

• Hábitos a adquirir no atendimento telefónico

• Técnicas de Comunicação: a Escuta Ativa, a Articulação, a Voz, o Timbre,

o Sorriso da Voz

• Fases do Atendimento Telefónico

• Gestão de Conflitos no Atendimento Telefónico

OBJECTIVOS DO CURSO

• Aplicar as Técnicas Adequadas a um Atendimento Telefónico de

excelência

PROGRAMA

• A importância e as consequências do atendimento telefónico na

Organização

• A Organização: os clientes internos e externos

• A responsabilidade na criação e reforço da imagem positiva da empresa

• As vantagens e as desvantagens na utilização do telefone no atendimento

• A Comunicação Eficaz

• Identificar e ultrapassar barreiras e constrangimentos à comunicação

• Descobrir e utilizar atitudes favoráveis à comunicação

• Hábitos a adquirir no atendimento telefónico

• Técnicas de Comunicação: a Escuta Ativa, a Articulação, a Voz, o Timbre,

o Sorriso da Voz

• Fases do Atendimento Telefónico

• Gestão de Conflitos no Atendimento Telefónico

OBJECTIVOS DO CURSO

• Aplicar as Técnicas Adequadas a um Atendimento Telefónico de

excelência

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores activos que desenvolvam 

actividade profissional com recurso à 

comunicação por telefone

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico 

disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de 

satisfação). Após conclusão de todas as tarefas 

definidas durante o tempo de funcionamento da 

edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores activos que desenvolvam 

actividade profissional com recurso à 

comunicação por telefone

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico 

disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de 

satisfação). Após conclusão de todas as tarefas 

definidas durante o tempo de funcionamento da 

edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 312
Atendimento de Excelência
REF.ª 312
Atendimento de Excelência

+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning

PROGRAMA

• A importância da Qualidade no Acolhimento e Atendimento do Cliente

• Os Clientes de uma Organização

• Princípios de Atendimento ao cliente

• A Comunicação Eficaz no Atendimento e Acompanhamento do Cliente

• A importância da postura e da apresentação no entendimento

• Importância da Assertividade – estilo de comportamento e de

comunicação de excelência 

• Importância da linguagem e atitude positiva

• Princípios e técnicas de escuta activa

• Tipos de Atendimento: presencial, telefónico e electrónico

• Estratégias no atendimento

• A excelência no atendimento

• As Reclamações

• Gestão da crítica e da objecção

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dominar as melhores técnicas e práticas para realizarem um serviço de

qualidade de atendimento aos clientes

PROGRAMA

• A importância da Qualidade no Acolhimento e Atendimento do Cliente

• Os Clientes de uma Organização

• Princípios de Atendimento ao cliente

• A Comunicação Eficaz no Atendimento e Acompanhamento do Cliente

• A importância da postura e da apresentação no entendimento

• Importância da Assertividade – estilo de comportamento e de

comunicação de excelência 

• Importância da linguagem e atitude positiva

• Princípios e técnicas de escuta activa

• Tipos de Atendimento: presencial, telefónico e electrónico

• Estratégias no atendimento

• A excelência no atendimento

• As Reclamações

• Gestão da crítica e da objecção

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dominar as melhores técnicas e práticas para realizarem um serviço de

qualidade de atendimento aos clientes

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores activos que desenvolvam 

actividade profissional do Atendimento e de 

Vendas

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico 

disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de 

satisfação). Após conclusão de todas as tarefas 

definidas durante o tempo de funcionamento da 

edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores activos que desenvolvam 

actividade profissional do Atendimento e de 

Vendas

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico 

disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de 

satisfação). Após conclusão de todas as tarefas 

definidas durante o tempo de funcionamento da 

edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.
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a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 313
Ética Profissional
REF.ª 313
Ética Profissional

+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning

PROGRAMA

• Noções de ética geral

• Noções de ética profissional

• Trabalho profissional

• Sigilo profissional

• Profissionalismo e dimensão humana

• Gestão de conflitos interpessoais

OBJECTIVOS DO CURSO

• Reconhecer os princípios gerais da ética profissional

• Aprender sobre relacionamentos intra e interpessoais;

• Refletir sobre o comportamento ético na vida profissional;

• Aprender segredos da comunicação organizacional e conhecer como

funciona a ética nas relações de trabalho.

DESTINATÁRIOS

Todas as pessoas que pretendam desenvolver competências de ética 

profissional.

PROGRAMA

• Noções de ética geral

• Noções de ética profissional

• Trabalho profissional

• Sigilo profissional

• Profissionalismo e dimensão humana

• Gestão de conflitos interpessoais

OBJECTIVOS DO CURSO

• Reconhecer os princípios gerais da ética profissional

• Aprender sobre relacionamentos intra e interpessoais;

• Refletir sobre o comportamento ético na vida profissional;

• Aprender segredos da comunicação organizacional e conhecer como

funciona a ética nas relações de trabalho.

DESTINATÁRIOS

Todas as pessoas que pretendam desenvolver competências de ética 

profissional.

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico 

disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de 

satisfação). Após conclusão de todas as tarefas 

definidas durante o tempo de funcionamento da 

edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico 

disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de 

satisfação). Após conclusão de todas as tarefas 

definidas durante o tempo de funcionamento da 

edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.
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a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial
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REF.ª 314 - Organização Eficaz
do Tempo de Trabalho
REF.ª 314 - Organização Eficaz
do Tempo de Trabalho

PROGRAMA

• Regras fundamentais da gestão do tempo

• Reuniões: da informação à participação

• Produzir, facilitar, regular

• Desperdícios em processos produtivos ou administrativos

• Sistemas de produção/gestão eficazes

• O espírito da delegação

• Momentos chave para uma delegação bem sucedida

• As modalidades de seguimento e de controlo da delegação

• Fixação de objectivos

• Motivação individual para o desenvolvimento de autonomia

• Melhoria contínua (Kaizen Lean)

• Estudo de casos de aplicação dos princípios Kaizen

OBJECTIVOS DO CURSO

• Reconhecer o tempo como o melhor indicador isolado de competitividade

e a partir daí identificar e eliminar os desperdícios existentes em processos 

produtivos ou administrativos. Aplicar sistemas de produção/gestão 

eficazes (Lean Manufacturing). 

PROGRAMA

• Regras fundamentais da gestão do tempo

• Reuniões: da informação à participação

• Produzir, facilitar, regular

• Desperdícios em processos produtivos ou administrativos

• Sistemas de produção/gestão eficazes

• O espírito da delegação

• Momentos chave para uma delegação bem sucedida

• As modalidades de seguimento e de controlo da delegação

• Fixação de objectivos

• Motivação individual para o desenvolvimento de autonomia

• Melhoria contínua (Kaizen Lean)

• Estudo de casos de aplicação dos princípios Kaizen

OBJECTIVOS DO CURSO

• Reconhecer o tempo como o melhor indicador isolado de competitividade

e a partir daí identificar e eliminar os desperdícios existentes em processos 

produtivos ou administrativos. Aplicar sistemas de produção/gestão 

eficazes (Lean Manufacturing). 

DESTINATÁRIOS

• Profissionais que pretendem desenvolver/reforçar

competências no domínio da gestão do tempo e da 

organização do trabalho.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

• Profissionais que pretendem desenvolver/reforçar

competências no domínio da gestão do tempo e da 

organização do trabalho.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning
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REF.ª 316 - Inteligência e Literacia
Emocional na Condução de Equipas
REF.ª 316 - Inteligência e Literacia
Emocional na Condução de Equipas

PROGRAMA

   I Módulo 

• Benefícios da Inteligência Emocional no desenvolvimento individual e

profissional

• Dimensões da Inteligência Emocional

• Educar as Emoções

   II Módulo

• O preço da Iliteracia Emocional

• Literacia Emocional

• Modelo de Gestão das Emoções

• Importância da Inteligência Emocional para os líderes

• Estratégias para desenvolver a Inteligência Emocional

OBJECTIVOS DO CURSO

• Compreender as dimensões e competências da gestão emocional no

contexto de trabalho

• Compreender o estado emocional de outros indivíduos ou equipas de

forma a aumentar o seu poder negocial e relacional

• Desenvolver diferentes competências na tomada de decisão e resolução

de problemas, enquadradas nas dimensões da Inteligência e Literacia

Emocional

• Analisar os seus pontos fortes e fracos no locus de

controlo de forma a encontrar estratégias que lhe

permitam ser líderes mais eficazes

PROGRAMA

   I Módulo 

• Benefícios da Inteligência Emocional no desenvolvimento individual e

profissional

• Dimensões da Inteligência Emocional

• Educar as Emoções

   II Módulo

• O preço da Iliteracia Emocional

• Literacia Emocional

• Modelo de Gestão das Emoções

• Importância da Inteligência Emocional para os líderes

• Estratégias para desenvolver a Inteligência Emocional

OBJECTIVOS DO CURSO

• Compreender as dimensões e competências da gestão emocional no

contexto de trabalho

• Compreender o estado emocional de outros indivíduos ou equipas de

forma a aumentar o seu poder negocial e relacional

• Desenvolver diferentes competências na tomada de decisão e resolução

de problemas, enquadradas nas dimensões da Inteligência e Literacia

Emocional

• Analisar os seus pontos fortes e fracos no locus de

controlo de forma a encontrar estratégias que lhe

permitam ser líderes mais eficazes

• Conceber e implementar estratégias de condução de

equipas eficazes e emocionalmente inteligentes.

• Reconhecer e distinguir diversas emoções

• Compreender o significado das emoções

• Aplicar um modelo de Gestão das Emoções na vida

diária

• Compreender as consequências da Inteligência

Emocional

• Analisar a importância da Inteligência Emocional para

os líderes

• Identificar estratégias para desenvolver a Inteligência

Emocional

DESTINATÁRIOS

• Profissionais que liderem equipas e que pretendam

desenvolver a Inteligência e Literacia Emocional

como ferramenta na condução das suas equipas.

DURAÇÃO

É proposto ao participante que realize todas as tarefas 

do curso durante 4 semanas (a definir pela Kmed XXI).

Após conclusão de todas as tarefas definidas, durante 

o tempo de funcionamento da edição do curso, será

emitido certificado de formação profissional com 

carga horária de 35 horas.

• Conceber e implementar estratégias de condução de

equipas eficazes e emocionalmente inteligentes.

• Reconhecer e distinguir diversas emoções

• Compreender o significado das emoções

• Aplicar um modelo de Gestão das Emoções na vida

diária

• Compreender as consequências da Inteligência

Emocional

• Analisar a importância da Inteligência Emocional para

os líderes

• Identificar estratégias para desenvolver a Inteligência

Emocional

DESTINATÁRIOS

• Profissionais que liderem equipas e que pretendam

desenvolver a Inteligência e Literacia Emocional

como ferramenta na condução das suas equipas.

DURAÇÃO

É proposto ao participante que realize todas as tarefas 

do curso durante 4 semanas (a definir pela Kmed XXI).

Após conclusão de todas as tarefas definidas, durante 

o tempo de funcionamento da edição do curso, será

emitido certificado de formação profissional com 

carga horária de 35 horas.

Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

a Sua empresa
de Serviços

Grupo

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 317 - O Poder da Comunicação
no Relacionamento Interpessoal
REF.ª 317 - O Poder da Comunicação
no Relacionamento Interpessoal

PROGRAMA

   I Módulo 

• Autoconhecimento comunicacional

• Estratégias para melhorar o relacionamento e a comunicação

   II Módulo

• O poder da comunicação não verbal no relacionamento interpessoal

• Assertividade nas relações interpessoais

• Premissas para não cometer erros na comunicação

• Eliminar as barreiras na comunicação

• Comunicação afetiva

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar as dificuldades em obter uma boa comunicação

• Utilizar a comunicação não verbal no relacionamento interpessoal

• Desenvolver técnicas e recursos assertivos

• Eliminar barreiras à comunicação.

• Aprofundar o autoconhecimento comunicacional

• Utilizar gestos, expressões e olhares na comunicação interpessoal

• Aprender a dominar a comunicação e as relações interpessoais

• Desenvolver e aplicar a Assertividade na vida quotidiana

PROGRAMA

   I Módulo 

• Autoconhecimento comunicacional

• Estratégias para melhorar o relacionamento e a comunicação

   II Módulo

• O poder da comunicação não verbal no relacionamento interpessoal

• Assertividade nas relações interpessoais

• Premissas para não cometer erros na comunicação

• Eliminar as barreiras na comunicação

• Comunicação afetiva

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar as dificuldades em obter uma boa comunicação

• Utilizar a comunicação não verbal no relacionamento interpessoal

• Desenvolver técnicas e recursos assertivos

• Eliminar barreiras à comunicação.

• Aprofundar o autoconhecimento comunicacional

• Utilizar gestos, expressões e olhares na comunicação interpessoal

• Aprender a dominar a comunicação e as relações interpessoais

• Desenvolver e aplicar a Assertividade na vida quotidiana

DESTINATÁRIOS

• Todos aqueles que pretendam desenvolver

competências comunicacionais tendo em vista o

sucesso e o bem-estar pessoal.

DURAÇÃO

É proposto ao participante que realize todas as tarefas 

do curso durante 4 semanas (a definir pela Kmed XXI).

Após conclusão de todas as tarefas definidas, durante 

o tempo de funcionamento da edição do curso, será

emitido certificado de formação profissional com 

carga horária de 35 horas.

DESTINATÁRIOS

• Todos aqueles que pretendam desenvolver

competências comunicacionais tendo em vista o

sucesso e o bem-estar pessoal.

DURAÇÃO

É proposto ao participante que realize todas as tarefas 

do curso durante 4 semanas (a definir pela Kmed XXI).

Após conclusão de todas as tarefas definidas, durante 

o tempo de funcionamento da edição do curso, será

emitido certificado de formação profissional com 

carga horária de 35 horas.

Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

a Sua empresa
de Serviços

Grupo

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 318
Planeamento e Gestão de Objectivos
REF.ª 318
Planeamento e Gestão de Objectivos

PROGRAMA

 I Módulo 

Autoavaliação na gestão do tempo  

 - Identificação de características pessoais

 - Análise de desperdiçadores de tempo

 - Leis e princípios de gestão de tempo 

II Módulo

Planeamento na gestão do tempo  

 - Definir objetivos 

 - Elaboração de planos detalhados, diários e semanais 

 - Definição e gestão de prioridades

III Módulo

Técnicas de gestão do tempo 

 - Organização do dia de trabalho 

 - Controlo das interrupções e dos telefonemas 

 - Utilização da agenda como recurso estratégico 

 - Otimização das novas tecnologias 

 - O autocontrolo e a assertividade como forma de “poupar tempo”

OBJECTIVOS DO CURSO

• Definir objetivos de trabalho

• Planear e organizar tarefas diárias de modo a gerir eficazmente o tempo

PROGRAMA

 I Módulo 

Autoavaliação na gestão do tempo  

 - Identificação de características pessoais

 - Análise de desperdiçadores de tempo

 - Leis e princípios de gestão de tempo 

II Módulo

Planeamento na gestão do tempo  

 - Definir objetivos 

 - Elaboração de planos detalhados, diários e semanais 

 - Definição e gestão de prioridades

III Módulo

Técnicas de gestão do tempo 

 - Organização do dia de trabalho 

 - Controlo das interrupções e dos telefonemas 

 - Utilização da agenda como recurso estratégico 

 - Otimização das novas tecnologias 

 - O autocontrolo e a assertividade como forma de “poupar tempo”

OBJECTIVOS DO CURSO

• Definir objetivos de trabalho

• Planear e organizar tarefas diárias de modo a gerir eficazmente o tempo

• Estabelecer critérios para priorizar tarefas

• Gerir as interrupções

• Distinguir tarefas urgentes e importantes

• Desenvolver atitudes assertivas nas relações de

trabalho.

• Elaborar uma autoavaliação na gestão do tempo

• Redigir objetivos

• Elaborar planos detalhados diários e semanais

• Aplicar técnicas de gestão do tempo.

DESTINATÁRIOS

• Todos aqueles que pretendam desenvolver

competências de organização pessoal e gestão no

tempo de modo a obter uma maior eficácia e

eficiência profissional.

DURAÇÃO

É proposto ao participante que realize todas as tarefas 

do curso durante 4 semanas (a definir pela Kmed XXI).

Após conclusão de todas as tarefas definidas, durante 

o tempo de funcionamento da edição do curso, será

emitido certificado de formação profissional com 

carga horária de 35 horas.

• Estabelecer critérios para priorizar tarefas

• Gerir as interrupções

• Distinguir tarefas urgentes e importantes

• Desenvolver atitudes assertivas nas relações de

trabalho.

• Elaborar uma autoavaliação na gestão do tempo

• Redigir objetivos

• Elaborar planos detalhados diários e semanais

• Aplicar técnicas de gestão do tempo.

DESTINATÁRIOS

• Todos aqueles que pretendam desenvolver

competências de organização pessoal e gestão no

tempo de modo a obter uma maior eficácia e

eficiência profissional.

DURAÇÃO

É proposto ao participante que realize todas as tarefas 

do curso durante 4 semanas (a definir pela Kmed XXI).

Após conclusão de todas as tarefas definidas, durante 

o tempo de funcionamento da edição do curso, será

emitido certificado de formação profissional com 

carga horária de 35 horas.

Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

a Sua empresa
de Serviços

Grupo

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 401
Ambiente e Boas Práticas
REF.ª 401
Ambiente e Boas Práticas

PROGRAMA

• Conceitos gerais

• Evolução histórica da política de ambiente

• Recursos naturais e fontes de poluição

• Resíduos sólidos

• Política dos 4R’s

• Energias renováveis

• Boas práticas ambientais

OBJECTIVOS DO CURSO

• Adquirir conceitos gerais e respectiva evolução histórica em matéria de

ambiente

• Identificar os recursos naturais e fontes de poluição

• Identificar tipologias de resíduos sólidos e apreender noções básicas da

sua gestão

• Compreender o processo de reciclagem e a política dos 4R’s

• Adquirir noções básicas sobre os diversos tipos de energias renováveis e

reconhecer as suas vantagens

• Identificar os problemas ambientais de forma a evitar o seu agravamento

através da implementação de boas práticas ambientais

PROGRAMA

• Conceitos gerais

• Evolução histórica da política de ambiente

• Recursos naturais e fontes de poluição

• Resíduos sólidos

• Política dos 4R’s

• Energias renováveis

• Boas práticas ambientais

OBJECTIVOS DO CURSO

• Adquirir conceitos gerais e respectiva evolução histórica em matéria de

ambiente

• Identificar os recursos naturais e fontes de poluição

• Identificar tipologias de resíduos sólidos e apreender noções básicas da

sua gestão

• Compreender o processo de reciclagem e a política dos 4R’s

• Adquirir noções básicas sobre os diversos tipos de energias renováveis e

reconhecer as suas vantagens

• Identificar os problemas ambientais de forma a evitar o seu agravamento

através da implementação de boas práticas ambientais

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores em geral, independentemente 

das funções que exercem na empresa.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores em geral, independentemente 

das funções que exercem na empresa.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.
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+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Empresa AutorizadaLinha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 402 
Energia e Ambiente
REF.ª 402 
Energia e Ambiente

OBJECTIVOS DO CURSO

• Os principais problemas decorrentes da dependência energética da

sociedade actual, não apenas ao nível ambiental, mas também, 

económico e social, com espírito crítico face às perspectivas futuras 

• Identificar os principais sectores de actividade grandes consumidores

de energia no sistema energético nacional, sem erros

• Distinguir os diferentes recursos energéticos disponíveis e as vantagens

e desvantagens associadas a cada um deles 

• Adoptar comportamentos mais sustentáveis, no dia-a-dia, tomando

consciência que os nossos comportamentos diários podem contribuir 

para a mitigação dos impactos ambientais negativos do consumo de 

energia

• Identificar medidas que contribuem para eficiência energia e

racionalização de energia, no que respeita as actividades diárias dos 

formandos e as suas escolhas como consumidores de equipamentos e 

matérias que influenciam a pegada ecológica de cada um

OBJECTIVOS DO CURSO

• Os principais problemas decorrentes da dependência energética da

sociedade actual, não apenas ao nível ambiental, mas também, 

económico e social, com espírito crítico face às perspectivas futuras 

• Identificar os principais sectores de actividade grandes consumidores

de energia no sistema energético nacional, sem erros

• Distinguir os diferentes recursos energéticos disponíveis e as vantagens

e desvantagens associadas a cada um deles 

• Adoptar comportamentos mais sustentáveis, no dia-a-dia, tomando

consciência que os nossos comportamentos diários podem contribuir 

para a mitigação dos impactos ambientais negativos do consumo de 

energia

• Identificar medidas que contribuem para eficiência energia e

racionalização de energia, no que respeita as actividades diárias dos 

formandos e as suas escolhas como consumidores de equipamentos e 

matérias que influenciam a pegada ecológica de cada um

DESTINATÁRIOS

Técnicos e profissionais que pretendem adquirir 

noções básicas de energia e ambiente (não há 

exigências de formação específica)

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Técnicos e profissionais que pretendem adquirir 

noções básicas de energia e ambiente (não há 

exigências de formação específica)

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.
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+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 403 - Boas Práticas Ambientais 
em Contexto Laboral
REF.ª 403 - Boas Práticas Ambientais 
em Contexto Laboral

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificação das principais origens ou fontes de emissão para os

diversos capítulos ambientais

• Apresentação de medidas práticas para minimização do impacte

ambiental, e aspectos relativos à utilização sustentadas de recursos

• Compreensão dos benefícios na adopção de boas práticas ambientais

• Obrigações legais de carácter geral

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores activos de empresas com preocupações ambientais.

(não há exigências de formação específica na área respectiva temática)

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma 

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificação das principais origens ou fontes de emissão para os

diversos capítulos ambientais

• Apresentação de medidas práticas para minimização do impacte

ambiental, e aspectos relativos à utilização sustentadas de recursos

• Compreensão dos benefícios na adopção de boas práticas ambientais

• Obrigações legais de carácter geral

DESTINATÁRIOS

Trabalhadores activos de empresas com preocupações ambientais.

(não há exigências de formação específica na área respectiva temática)

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma 

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.
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+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

+ INFORMAÇÕES

NO VERSO

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



PROGRAMA

• Água:

- Controlo do consumo

- Boas práticas do dia-a-dia

- Perdas e optimização de equipamentos 

- Benefícios 

• Efluentes líquidos:

- Controlo da rede de drenagem

- Boas práticas do dia-a-dia

- Benefícios

• Energia:

- Controlo do consumo

- Boas práticas do dia-a-dia

-  Equipamentos eficientes

- Benefícios

• Emissões atmosféricas:

- Principais fontes de emissão

- Controlo de emissões

- Boas práticas do dia-a-dia

- Benefícios

• Ruído:

- Principais origens

- Controlo de emissões

- Boas práticas ambientais

- Controlo das fontes de ruído

- Boas práticas do dia-a-dia

- Benefícios

• Consumo de papel

• Ambiente de trabalho

PROGRAMA

• Água:

- Controlo do consumo

- Boas práticas do dia-a-dia

- Perdas e optimização de equipamentos 

- Benefícios 

• Efluentes líquidos:

- Controlo da rede de drenagem

- Boas práticas do dia-a-dia

- Benefícios

• Energia:

- Controlo do consumo

- Boas práticas do dia-a-dia

-  Equipamentos eficientes

- Benefícios

• Emissões atmosféricas:

- Principais fontes de emissão

- Controlo de emissões

- Boas práticas do dia-a-dia

- Benefícios

• Ruído:

- Principais origens

- Controlo de emissões

- Boas práticas ambientais

- Controlo das fontes de ruído

- Boas práticas do dia-a-dia

- Benefícios

• Consumo de papel

• Ambiente de trabalho

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Empresa AutorizadaLinha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

• Resíduos:

- Produção e armazenamento

- Principais resíduos gerados

- Códigos  LER

- Principais obrigações legais

- Boas práticas ambientais

- Separação e valorização de resíduos

- Benefícios

- Carga e descarga

- Transportes

• Produtos perigosos

• Resíduos:

- Produção e armazenamento

- Principais resíduos gerados

- Códigos  LER

- Principais obrigações legais

- Boas práticas ambientais

- Separação e valorização de resíduos

- Benefícios

- Carga e descarga

- Transportes

• Produtos perigosos

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 404 - Introdução aos Sistemas de
Gestão Ambiental (NP EN ISO 14001:2015 e EMAS)

REF.ª 404 - Introdução aos Sistemas de
Gestão Ambiental (NP EN ISO 14001:2015 e EMAS)

PROGRAMA

• A importância da implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA)

• Enquadramento Legal Europeu

- Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

• Enquadramento normativo:

- A norma ISO 14001 – Interpretação dos requisitos

• Integração do SGA noutros Sistemas de Gestão

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer as vantagens relacionadas com a implementação de um SGA

• Conhecer o quadro legislativo ambiental a cumprir e para todo o processo

de implementação e certificação de um Sistema de Gestão Ambiental, de 

acordo com ISO 14001

• Identificar os principais processos e sua integração

PROGRAMA

• A importância da implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA)

• Enquadramento Legal Europeu

- Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

• Enquadramento normativo:

- A norma ISO 14001 – Interpretação dos requisitos

• Integração do SGA noutros Sistemas de Gestão

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer as vantagens relacionadas com a implementação de um SGA

• Conhecer o quadro legislativo ambiental a cumprir e para todo o processo

de implementação e certificação de um Sistema de Gestão Ambiental, de 

acordo com ISO 14001

• Identificar os principais processos e sua integração

DESTINATÁRIOS

Quadros médios e superiores com 

responsabilidades ao nível da Gestão Ambiental 

e todos aqueles que pretendam adquirir os 

primeiros conhecimentos no âmbito da ISO 

14001.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Quadros médios e superiores com 

responsabilidades ao nível da Gestão Ambiental 

e todos aqueles que pretendam adquirir os 

primeiros conhecimentos no âmbito da ISO 

14001.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.
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+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 405
Acompanhamento Ambiental de Obras
REF.ª 405
Acompanhamento Ambiental de Obras

01
 | 

03
 | 

20
17

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar os principais requisitos legais ambientais aplicáveis às

empreitadas

• Detectar e minimizar os possíveis impactes ambientais numa obra de

forma a garantir o enquadramento ambiental

• Conhecer as principais medidas ambientais a adoptar aos diferentes

parâmetros de controlo em construção

• Estruturar um Plano de Gestão Ambiental de Obra

• Estruturar um Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

• Estruturar um Relatório de Acompanhamento Ambiental de Obra

DESTINATÁRIOS

Técnicos que exerçam ou pretendam exercer funções na área da gestão 

ambiental em obra, Directores de Obra, Gestores da Qualidade, 

Ambiente, e Segurança e Higiene no Trabalho, Auditores, Encarregados 

de Obra.

Em geral todos os intervenientes na área ambiental e todos os que 

possuam interesse pelo tema.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar os principais requisitos legais ambientais aplicáveis às

empreitadas

• Detectar e minimizar os possíveis impactes ambientais numa obra de

forma a garantir o enquadramento ambiental

• Conhecer as principais medidas ambientais a adoptar aos diferentes

parâmetros de controlo em construção

• Estruturar um Plano de Gestão Ambiental de Obra

• Estruturar um Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

• Estruturar um Relatório de Acompanhamento Ambiental de Obra

DESTINATÁRIOS

Técnicos que exerçam ou pretendam exercer funções na área da gestão 

ambiental em obra, Directores de Obra, Gestores da Qualidade, 

Ambiente, e Segurança e Higiene no Trabalho, Auditores, Encarregados 

de Obra.

Em geral todos os intervenientes na área ambiental e todos os que 

possuam interesse pelo tema.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

+ INFORMAÇÕES

NO VERSO

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



PROGRAMA

• Enquadramento legal sobre acompanhamento ambiental em obra:

- Conceitos gerais e diplomas legais aplicáveis

> Regime Jurídico de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

- Estrutura e responsabilidades

- Política Ambiental (Norma NP EN ISO 14001:2012)

• Aspectos Ambientais e respectivos impactes em obras de construção civil:

- Levantamento de impactes ambientais associados a empreitadas

- Processos/Aspectos objecto de controlo

> Implantação de estaleiro (instalações, acessos, definição de zonas especificas)

> Gestão de resíduos (DL 46/2008, de 10/Março)

> Ruído ambiental

> Água

> Águas residuais

> Solos

> Emissões de poeiras e gases

> Aspectos sócio-económicos

• Sistema de Acompanhamento Ambiental:

- Plano específico de gestão de RCD’s

- Plano de Gestão Ambiental (PGA)

- Relatório de Acompanhamento Ambiental (RAA)

- Formação em obra

PROGRAMA

• Enquadramento legal sobre acompanhamento ambiental em obra:

- Conceitos gerais e diplomas legais aplicáveis

> Regime Jurídico de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

- Estrutura e responsabilidades

- Política Ambiental (Norma NP EN ISO 14001:2012)

• Aspectos Ambientais e respectivos impactes em obras de construção civil:

- Levantamento de impactes ambientais associados a empreitadas

- Processos/Aspectos objecto de controlo

> Implantação de estaleiro (instalações, acessos, definição de zonas especificas)

> Gestão de resíduos (DL 46/2008, de 10/Março)

> Ruído ambiental

> Água

> Águas residuais

> Solos

> Emissões de poeiras e gases

> Aspectos sócio-económicos

• Sistema de Acompanhamento Ambiental:

- Plano específico de gestão de RCD’s

- Plano de Gestão Ambiental (PGA)

- Relatório de Acompanhamento Ambiental (RAA)

- Formação em obra

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Empresa AutorizadaLinha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning

REF.ª 406
Acompanhamento Ambiental de Obras
REF.ª 406
Acompanhamento Ambiental de Obras

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar os principais requisitos legais ambientais aplicáveis às

empreitadas

• Detectar e minimizar os possíveis impactes ambientais numa obra de

forma a garantir o enquadramento ambiental

• Conhecer as principais medidas ambientais a adoptar aos diferentes

parâmetros de controlo em construção

• Estruturar um Plano de Gestão Ambiental de Obra

• Estruturar um Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

• Estruturar um Relatório de Acompanhamento Ambiental de Obra

DESTINATÁRIOS

Técnicos que exerçam ou pretendam exercer funções na área da gestão 

ambiental em obra, Directores de Obra, Gestores da Qualidade, 

Ambiente, e Segurança e Higiene no Trabalho, Auditores, Encarregados 

de Obra.

Em geral todos os intervenientes na área ambiental e todos os que 

possuam interesse pelo tema.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar os principais requisitos legais ambientais aplicáveis às

empreitadas

• Detectar e minimizar os possíveis impactes ambientais numa obra de

forma a garantir o enquadramento ambiental

• Conhecer as principais medidas ambientais a adoptar aos diferentes

parâmetros de controlo em construção

• Estruturar um Plano de Gestão Ambiental de Obra

• Estruturar um Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

• Estruturar um Relatório de Acompanhamento Ambiental de Obra

DESTINATÁRIOS

Técnicos que exerçam ou pretendam exercer funções na área da gestão 

ambiental em obra, Directores de Obra, Gestores da Qualidade, 

Ambiente, e Segurança e Higiene no Trabalho, Auditores, Encarregados 

de Obra.

Em geral todos os intervenientes na área ambiental e todos os que 

possuam interesse pelo tema.

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico 

disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de 

satisfação). Após conclusão de todas as tarefas 

definidas durante o tempo de funcionamento da 

edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico 

disponibilizado, realização de teste final de 

avaliação e preenchimento do questionário de 

satisfação). Após conclusão de todas as tarefas 

definidas durante o tempo de funcionamento da 

edição do curso, será emitido certificado de 

formação com carga horária de 14 Horas.

+ INFORMAÇÕES

NO VERSO

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



PROGRAMA

• Enquadramento legal sobre acompanhamento ambiental em obra:

- Conceitos gerais e diplomas legais aplicáveis

> Regime Jurídico de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

- Estrutura e responsabilidades

- Política Ambiental (Norma NP EN ISO 14001:2012)

• Aspectos Ambientais e respectivos impactes em obras de construção civil:

- Levantamento de impactes ambientais associados a empreitadas

- Processos/Aspectos objecto de controlo

> Implantação de estaleiro (instalações, acessos, definição de zonas especificas)

> Gestão de resíduos (DL 46/2008, de 10/Março)

> Ruído ambiental

> Água

> Águas residuais

> Solos

> Emissões de poeiras e gases

> Aspectos sócio-económicos

• Sistema de Acompanhamento Ambiental:

- Plano específico de gestão de RCD’s

- Plano de Gestão Ambiental (PGA)

- Relatório de Acompanhamento Ambiental (RAA)

- Formação em obra

PROGRAMA

• Enquadramento legal sobre acompanhamento ambiental em obra:

- Conceitos gerais e diplomas legais aplicáveis

> Regime Jurídico de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

- Estrutura e responsabilidades

- Política Ambiental (Norma NP EN ISO 14001:2012)

• Aspectos Ambientais e respectivos impactes em obras de construção civil:

- Levantamento de impactes ambientais associados a empreitadas

- Processos/Aspectos objecto de controlo

> Implantação de estaleiro (instalações, acessos, definição de zonas especificas)

> Gestão de resíduos (DL 46/2008, de 10/Março)

> Ruído ambiental

> Água

> Águas residuais

> Solos

> Emissões de poeiras e gases

> Aspectos sócio-económicos

• Sistema de Acompanhamento Ambiental:

- Plano específico de gestão de RCD’s

- Plano de Gestão Ambiental (PGA)

- Relatório de Acompanhamento Ambiental (RAA)

- Formação em obra

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Empresa AutorizadaLinha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 601
Introdução à Gerontologia
REF.ª 601
Introdução à Gerontologia

PROGRAMA

• Conceito de Gerontologia

• Teorias do Envelhecimento

• Envelhecimento em Portugal e na Europa

• Qualidade de Vida e Envelhecimento Activo

• Escalas geriatrias

• Respostas Sociais

• Cuidados Continuados e Paliativos

• Sexualidade

• Gerontopedagogia

• Dignidade no adeus à vida

• Morte

OBJECTIVOS DO CURSO

• Reconhecer/aprofundar os conceitos relacionados com a área da

Gerontologia e conhecer algumas técnicas para lidar melhor com 

os idosos e com o processo de envelhecimento

PROGRAMA

• Conceito de Gerontologia

• Teorias do Envelhecimento

• Envelhecimento em Portugal e na Europa

• Qualidade de Vida e Envelhecimento Activo

• Escalas geriatrias

• Respostas Sociais

• Cuidados Continuados e Paliativos

• Sexualidade

• Gerontopedagogia

• Dignidade no adeus à vida

• Morte

OBJECTIVOS DO CURSO

• Reconhecer/aprofundar os conceitos relacionados com a área da

Gerontologia e conhecer algumas técnicas para lidar melhor com 

os idosos e com o processo de envelhecimento

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados que 

realizam actividades de apoio aos idosos.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados que 

realizam actividades de apoio aos idosos.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.
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+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial
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Para inscrição 
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Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
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evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
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Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt
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REF.ª 602 
Cuidados ao Idoso
REF.ª 602 
Cuidados ao Idoso

PROGRAMA

• Patologias mais frequentes nos idosos (sinais, sintomas e formas de

actuação: Diabetes Mellitus, Hipertensão arterial, Demências, AVC’s e 

Doenças Osteoarticulares)

• Suporte Básico de Vida:

- Reconhecimento dos sinais vitais

- Procedimentos em caso de emergência

• Cuidados ao idoso:

- Primeiros Socorros

- Tratamentos básicos e curativos

- Técnicas de posicionamento (sentado e deitado)

- Movimento, massagens e técnicas de movimentação

- Higiene corporal (deitado, sentado ou em pé)

OBJECTIVOS DO CURSO

• Reconhecer, identificar, prevenir e lidar com as patologias mais

frequentes que ocorrem com o envelhecimento

• Conhecer as técnicas de higiene e mobilidade mais adequadas a

utilizar

PROGRAMA

• Patologias mais frequentes nos idosos (sinais, sintomas e formas de

actuação: Diabetes Mellitus, Hipertensão arterial, Demências, AVC’s e 

Doenças Osteoarticulares)

• Suporte Básico de Vida:

- Reconhecimento dos sinais vitais

- Procedimentos em caso de emergência

• Cuidados ao idoso:

- Primeiros Socorros

- Tratamentos básicos e curativos

- Técnicas de posicionamento (sentado e deitado)

- Movimento, massagens e técnicas de movimentação

- Higiene corporal (deitado, sentado ou em pé)

OBJECTIVOS DO CURSO

• Reconhecer, identificar, prevenir e lidar com as patologias mais

frequentes que ocorrem com o envelhecimento

• Conhecer as técnicas de higiene e mobilidade mais adequadas a

utilizar

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados que 

realizam actividades de apoio aos idosos.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados que 

realizam actividades de apoio aos idosos.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.
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Empresa Autorizada
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REF.ª 701
Técnicas de Venda
REF.ª 701
Técnicas de Venda

PROGRAMA

• Conceito de Venda e Intervenientes

• O profissional de vendas nas organizações

• Identificação das fases do processo de compra

• As características do Cliente actual

• A atitude a adoptar na relação como Cliente

• Lidar com Clientes diferentes

• Os 6 C’s da interacção com o Cliente

(Conhecer/Customizar/Consolidar/Contornar/Considerar/

Concluir)

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer e analisar o cenário de vendas, o conceito de

venda e as diferentes perspectivas dos intervenientes 

numa venda

• Compreender o papel do comercial nas organizações e

as características que devem fazer parte do seu perfil

• Conhecer e identificar as diferentes fases do processo

de compra, as características do Cliente actual e a atitude 

a adoptar na relação com o mesmo

• Identificar as motivações / necessidades do Cliente e

compreender o impacto que a orientação para o Cliente 

pode ter nos resultados da empresa

PROGRAMA

• Conceito de Venda e Intervenientes

• O profissional de vendas nas organizações

• Identificação das fases do processo de compra

• As características do Cliente actual

• A atitude a adoptar na relação como Cliente

• Lidar com Clientes diferentes

• Os 6 C’s da interacção com o Cliente

(Conhecer/Customizar/Consolidar/Contornar/Considerar/

Concluir)

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer e analisar o cenário de vendas, o conceito de

venda e as diferentes perspectivas dos intervenientes 

numa venda

• Compreender o papel do comercial nas organizações e

as características que devem fazer parte do seu perfil

• Conhecer e identificar as diferentes fases do processo

de compra, as características do Cliente actual e a atitude 

a adoptar na relação com o mesmo

• Identificar as motivações / necessidades do Cliente e

compreender o impacto que a orientação para o Cliente 

pode ter nos resultados da empresa

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados que 

realizam actividades na área comercial

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados que 

realizam actividades na área comercial

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela

K-med XXI, Lda.
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Grupo
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http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

01
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03
 | 
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REF.ª 702 - Técnicas de Venda
e Negociação Comercial
REF.ª 702 - Técnicas de Venda
e Negociação Comercial

PROGRAMA

• O Cenário de vendas

• Conceito de Venda e Intervenientes

• O profissional de vendas nas organizações

• Identificação das fases do processo de compra

• As características do Cliente actual

• A atitude a adoptar na relação como Cliente

• Lidar com Clientes diferentes

• Motivações e necessidades do Cliente

• As 3 fases do ciclo de vendas (Pré-venda=Preparar /

Venda=Agir / Pós-venda=Acompanhar)

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer e analisar o cenário de vendas, o conceito de

venda e as diferentes perspectivas dos intervenientes 

numa venda

• Compreender o papel do comercial nas organizações e

as características que devem fazer parte do seu perfil

• Conhecer e identificar as diferentes fases do processo

de compra, as características do Cliente actual e a atitude 

a adoptar na relação com o mesmo

PROGRAMA

• O Cenário de vendas

• Conceito de Venda e Intervenientes

• O profissional de vendas nas organizações

• Identificação das fases do processo de compra

• As características do Cliente actual

• A atitude a adoptar na relação como Cliente

• Lidar com Clientes diferentes

• Motivações e necessidades do Cliente

• As 3 fases do ciclo de vendas (Pré-venda=Preparar /

Venda=Agir / Pós-venda=Acompanhar)

OBJECTIVOS DO CURSO

• Conhecer e analisar o cenário de vendas, o conceito de

venda e as diferentes perspectivas dos intervenientes 

numa venda

• Compreender o papel do comercial nas organizações e

as características que devem fazer parte do seu perfil

• Conhecer e identificar as diferentes fases do processo

de compra, as características do Cliente actual e a atitude 

a adoptar na relação com o mesmo

• Identificar as motivações / necessidades do Cliente e

compreender o impacto que a orientação para o Cliente 

pode ter nos resultados da empresa

• Analisar o ciclo de venda de acordo com as três fases:

pré-venda, venda e pós-venda

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados que 

realizam actividades na área comercial

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela

K-med XXI, Lda.

• Identificar as motivações / necessidades do Cliente e

compreender o impacto que a orientação para o Cliente 

pode ter nos resultados da empresa

• Analisar o ciclo de venda de acordo com as três fases:

pré-venda, venda e pós-venda

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados que 

realizam actividades na área comercial

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela

K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 801 - Utilização de Computadores
e Gestão de Ficheiros 
REF.ª 801 - Utilização de Computadores
e Gestão de Ficheiros 

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Sistema Operativo

• Gestão de Ficheiros Informáticos

• Utilidades Gerais

• Função Imprimir

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dotar os formandos de competências para usarem o computador para uso

profissional ou pessoal

DESTINATÁRIOS

O curso é indicado para quem possui alguns ou nenhuns conhecimentos de 

informática na óptica do utilizador. O formando adquire competências 

necessárias para uma utilização pessoal ou profissional do computador

PROGRAMA

• Sistema Operativo

• Gestão de Ficheiros Informáticos

• Utilidades Gerais

• Função Imprimir

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dotar os formandos de competências para usarem o computador para uso

profissional ou pessoal

DESTINATÁRIOS

O curso é indicado para quem possui alguns ou nenhuns conhecimentos de 

informática na óptica do utilizador. O formando adquire competências 

necessárias para uma utilização pessoal ou profissional do computador

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 802
Iniciação à Internet e E-mail 
REF.ª 802
Iniciação à Internet e E-mail 

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Introdução

• Browser

• E-mail: Conceitos

• Outlook

• Melhorar a produtividade com o Outlook

• Gestão de contactos

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dotar os formandos das competências necessárias para uma utilização

profissional e/ou pessoal da Internet e do Outlook

PROGRAMA

• Introdução

• Browser

• E-mail: Conceitos

• Outlook

• Melhorar a produtividade com o Outlook

• Gestão de contactos

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dotar os formandos das competências necessárias para uma utilização

profissional e/ou pessoal da Internet e do Outlook

DESTINATÁRIOS

O curso é indicado para quem possui alguns ou 

nenhuns conhecimentos de informática na 

óptica do utilizador

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

O curso é indicado para quem possui alguns ou 

nenhuns conhecimentos de informática na 

óptica do utilizador

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 803
Microsoft Office Excel (Nível I e Nível II)*
REF.ª 803
Microsoft Office Excel (Nível I e Nível II)*

*A escolha do nível é realizada com base na descrição
da matéria que consta dos programas 
*A escolha do nível é realizada com base na descrição
da matéria que consta dos programas 

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA NÍVEL I

• Ambiente de Trabalho

• Compreender o Excel

• Gestão das Folhas de Trabalho

• Editar e Ordenar

• Formatação

• Células Absolutas e Relativas

• Funcionalidades

PROGRAMA NÍVEL II

• Funções

• Cálculos/Fórmulas

• Gráficos

• Formatar Gráficos

• Utilizar Imagem no Excel

• Utilizar a Aplicação – Impressão

PROGRAMA NÍVEL I

• Ambiente de Trabalho

• Compreender o Excel

• Gestão das Folhas de Trabalho

• Editar e Ordenar

• Formatação

• Células Absolutas e Relativas

• Funcionalidades

PROGRAMA NÍVEL II

• Funções

• Cálculos/Fórmulas

• Gráficos

• Formatar Gráficos

• Utilizar Imagem no Excel

• Utilizar a Aplicação – Impressão

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dotar os formandos de competências para

utilizarem folhas de cálculo para uso profissional 

ou pessoal

DESTINATÁRIOS

O curso é indicado para quem possui alguns ou 

nenhuns conhecimentos de folhas de cálculo.

O formando adquire competências para uma 

utilização pessoal ou profissional

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H/cada nível

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dotar os formandos de competências para

utilizarem folhas de cálculo para uso profissional 

ou pessoal

DESTINATÁRIOS

O curso é indicado para quem possui alguns ou 

nenhuns conhecimentos de folhas de cálculo.

O formando adquire competências para uma 

utilização pessoal ou profissional

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H/cada nível

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 804
Microsoft Office Word
REF.ª 804
Microsoft Office Word

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• O ambiente de Trabalho

• Documentos

• Fazer alterações

• Formatar Documentos

• Melhorar o aspecto dos documentos

• Funcionalidades Avançadas

• Modelos, Impressão em Série, Estilos e ClipArt

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dotar os formandos de competências para utilizarem o

processador de texto para uso profissional ou pessoal

PROGRAMA

• O ambiente de Trabalho

• Documentos

• Fazer alterações

• Formatar Documentos

• Melhorar o aspecto dos documentos

• Funcionalidades Avançadas

• Modelos, Impressão em Série, Estilos e ClipArt

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dotar os formandos de competências para utilizarem o

processador de texto para uso profissional ou pessoal

DESTINATÁRIOS

O curso é indicado para quem possui alguns ou 

nenhuns conhecimentos do programa Microsoft 

Office Word. O formando adquire competências 

necessárias para produzir documentos com o 

referido processador de texto

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

O curso é indicado para quem possui alguns ou 

nenhuns conhecimentos do programa Microsoft 

Office Word. O formando adquire competências 

necessárias para produzir documentos com o 

referido processador de texto

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 805 - Microsoft Office PowerPoint
(Nível I e Nível II)*
REF.ª 805 - Microsoft Office PowerPoint
(Nível I e Nível II)*

*A escolha do nível é realizada com base na descrição
da matéria que consta dos programas 
*A escolha do nível é realizada com base na descrição
da matéria que consta dos programas 

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA NÍVEL I

• Conhecimento geral do Programa

• Funcionalidades do PowerPoint

• Utilizar a Aplicação

• Desenvolver a Aplicação

PROGRAMA NÍVEL II

• Utilização de Texto

• Introdução de Gráficos

• Objectos Gráficos

• Preparar uma Apresentação

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dotar os formandos de competências para produzirem

apresentações no Microsoft Office PowerPoint

PROGRAMA NÍVEL I

• Conhecimento geral do Programa

• Funcionalidades do PowerPoint

• Utilizar a Aplicação

• Desenvolver a Aplicação

PROGRAMA NÍVEL II

• Utilização de Texto

• Introdução de Gráficos

• Objectos Gráficos

• Preparar uma Apresentação

OBJECTIVOS DO CURSO

• Dotar os formandos de competências para produzirem

apresentações no Microsoft Office PowerPoint

DESTINATÁRIOS

O curso é indicado para quem possui alguns ou 

nenhuns conhecimentos do programa Microsoft 

Office PowerPoint. O formando adquire 

competências necessárias para realizar 

apresentações

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H/cada nível

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

O curso é indicado para quem possui alguns ou 

nenhuns conhecimentos do programa Microsoft 

Office PowerPoint. O formando adquire 

competências necessárias para realizar 

apresentações

Nº DE FORMANDOS

Máximo 12 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H/cada nível

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 806
As Redes Sociais no Sucesso da sua Empresa
REF.ª 806
As Redes Sociais no Sucesso da sua Empresa

+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning

PROGRAMA

• As redes sociais como ferramenta de apoio à gestão

• Criação de grupos de trabalho

• Partilha de ficheiros nas redes sociais

• Conteúdos privados e conteúdos públicos

• O papel de administrador

• Os repositórios de dados on-line

• Vantagens e desvantagens dos repositórios on-line

• Como administrar um repositório de dados

OBJECTIVOS DO CURSO

• Explorar as potencialidades das redes sociais e dos repositórios de

dados enquanto ferramentas de trabalho para um grupo de 

colaboradores, nomeadamente na partilha de informação, grupos de 

trabalho e grupos de discussão. Demonstrar estas ferramentas como 

facilitadoras e economizadoras dos processos administrativos das 

empresas.

PROGRAMA

• As redes sociais como ferramenta de apoio à gestão

• Criação de grupos de trabalho

• Partilha de ficheiros nas redes sociais

• Conteúdos privados e conteúdos públicos

• O papel de administrador

• Os repositórios de dados on-line

• Vantagens e desvantagens dos repositórios on-line

• Como administrar um repositório de dados

OBJECTIVOS DO CURSO

• Explorar as potencialidades das redes sociais e dos repositórios de

dados enquanto ferramentas de trabalho para um grupo de 

colaboradores, nomeadamente na partilha de informação, grupos de 

trabalho e grupos de discussão. Demonstrar estas ferramentas como 

facilitadoras e economizadoras dos processos administrativos das 

empresas.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico disponibilizado, 

realização de teste final de avaliação e 

preenchimento do questionário de satisfação). 

Após conclusão de todas as tarefas definidas 

durante o tempo de funcionamento da edição do 

curso, será emitido certificado de formação com 

carga horária de 14 Horas.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico disponibilizado, 

realização de teste final de avaliação e 

preenchimento do questionário de satisfação). 

Após conclusão de todas as tarefas definidas 

durante o tempo de funcionamento da edição do 

curso, será emitido certificado de formação com 

carga horária de 14 Horas.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC
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REF.ª 807
PREZI – Uma Ferramenta de Apoio à Gestão 
REF.ª 807
PREZI – Uma Ferramenta de Apoio à Gestão 

+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico disponibilizado, 

realização de teste final de avaliação e 

preenchimento do questionário de satisfação). 

Após conclusão de todas as tarefas definidas 

durante o tempo de funcionamento da edição do 

curso, será emitido certificado de formação com 

carga horária de 14 Horas.

DESTINATÁRIOS

Detentores escolaridade obrigatória, empregados

DURAÇÃO

Cada edição do presente curso de formação 

estará aberta durante quatro semanas. Ao longo 

das quatro semanas, o formando terá de cumprir 

um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico disponibilizado, 

realização de teste final de avaliação e 

preenchimento do questionário de satisfação). 

Após conclusão de todas as tarefas definidas 

durante o tempo de funcionamento da edição do 

curso, será emitido certificado de formação com 

carga horária de 14 Horas.

PROGRAMA

• Introdução ao conceito do Prezi

• Prezi VS Power Point

• Prezi: criação de utilizador e perfil

• Criação de modelos e personalização

• Inserção de texto, molduras, formas, símbolos, imagens, vídeos,

diagramas, sons, etc

• Inserir objetos multimédia

• Partilha on-line do Prezi

• Salvar o Prezi de forma segura: .PDF

OBJECTIVOS DO CURSO

• O Prezi é uma ferramenta de elaboração de apresentações multimédia

muito utilizada em organizações e instituições escolares. A partir da 

reconhecida aplicação multimédia, o utilizador pode explorar o 

dinamismo e a interatividade das apresentações, aumentando a eficácia 

da comunicação de ideias e conteúdos para o público. Assim 

compreender-se-á os reais benefícios da utilização do Prezi como 

ferramenta dinâmica, interactiva que torna as apresentações mais 

apelativas e interessantes.

PROGRAMA

• Introdução ao conceito do Prezi

• Prezi VS Power Point

• Prezi: criação de utilizador e perfil

• Criação de modelos e personalização

• Inserção de texto, molduras, formas, símbolos, imagens, vídeos,

diagramas, sons, etc

• Inserir objetos multimédia

• Partilha on-line do Prezi

• Salvar o Prezi de forma segura: .PDF

OBJECTIVOS DO CURSO

• O Prezi é uma ferramenta de elaboração de apresentações multimédia

muito utilizada em organizações e instituições escolares. A partir da 

reconhecida aplicação multimédia, o utilizador pode explorar o 

dinamismo e a interatividade das apresentações, aumentando a eficácia 

da comunicação de ideias e conteúdos para o público. Assim 

compreender-se-á os reais benefícios da utilização do Prezi como 

ferramenta dinâmica, interactiva que torna as apresentações mais 

apelativas e interessantes.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 901 - Direito do Trabalho I
(Documentos, Informações, Autorizações e Comunicações Obrigatórias
em Matéria de Relações Laborais, Trabalhadores e ACT) 

REF.ª 901 - Direito do Trabalho I
(Documentos, Informações, Autorizações e Comunicações Obrigatórias
em Matéria de Relações Laborais, Trabalhadores e ACT) 

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Noções Básicas da Legislação em vigor

• Documentos a entregar ao trabalhador aquando da

celebração do contrato de trabalho e as obrigações da 

entidade empregadora

• Documentos a entregar ao trabalhador aquando da cessação

do contrato de trabalho

• Autorizações e comunicações obrigatórias em matéria de

relações laborais

OBJECTIVOS DO CURSO

Objectivos Gerais:

• Sensibilizar e dotar os formandos de conhecimentos sobre os

seus direitos e obrigações em matéria de direito de trabalho

Objectivos Específicos:

• Adquirir noções básicas da Legislação em vigor

• Identificar e reconhecer os diversos documentos a entregar

ao trabalhador aquando da celebração do contrato de 

trabalho, sua cessação e respectivas obrigações da entidade 

empregadora

• Diferenciar e apreender as variadas Autorizações e

Comunicações obrigatórias em matéria de relações laborais

PROGRAMA

• Noções Básicas da Legislação em vigor

• Documentos a entregar ao trabalhador aquando da

celebração do contrato de trabalho e as obrigações da 

entidade empregadora

• Documentos a entregar ao trabalhador aquando da cessação

do contrato de trabalho

• Autorizações e comunicações obrigatórias em matéria de

relações laborais

OBJECTIVOS DO CURSO

Objectivos Gerais:

• Sensibilizar e dotar os formandos de conhecimentos sobre os

seus direitos e obrigações em matéria de direito de trabalho

Objectivos Específicos:

• Adquirir noções básicas da Legislação em vigor

• Identificar e reconhecer os diversos documentos a entregar

ao trabalhador aquando da celebração do contrato de 

trabalho, sua cessação e respectivas obrigações da entidade 

empregadora

• Diferenciar e apreender as variadas Autorizações e

Comunicações obrigatórias em matéria de relações laborais

DESTINATÁRIOS

Entidade empregadora e /ou outros técnicos 

com competências na área laboral

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Entidade empregadora e /ou outros técnicos 

com competências na área laboral

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 902 - Direito do Trabalho II
(Contrato de Trabalho - Formação, Especificações e Formas de Cessação) 
REF.ª 902 - Direito do Trabalho II
(Contrato de Trabalho - Formação, Especificações e Formas de Cessação) 

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Enquadramento Jurídico

• Tipologias de Contrato de trabalho

• As formas de Cessação do contrato de trabalho

• Dos créditos devidos pela cessação do contrato de trabalho

OBJECTIVOS DO CURSO

Objectivos Gerais:

• Sensibilizar e dotar os formandos de conhecimentos sobre os

seus direitos e obrigações em matéria de direito de trabalho

Objectivos Específicos:

• Identificar a Legislação em vigor

• Reconhecer as diversas tipologias do contrato de trabalho e

respectivas especificidades

• Compreender as várias formas de Cessação do Contrato de

Trabalho

• Adquirir conhecimentos acerca dos trâmites referentes ao

processo disciplinar

• Adquirir novos conhecimentos base de fórmulas

indispensáveis ao cálculo dos créditos devidos pela cessação 

do contrato de trabalho

PROGRAMA

• Enquadramento Jurídico

• Tipologias de Contrato de trabalho

• As formas de Cessação do contrato de trabalho

• Dos créditos devidos pela cessação do contrato de trabalho

OBJECTIVOS DO CURSO

Objectivos Gerais:

• Sensibilizar e dotar os formandos de conhecimentos sobre os

seus direitos e obrigações em matéria de direito de trabalho

Objectivos Específicos:

• Identificar a Legislação em vigor

• Reconhecer as diversas tipologias do contrato de trabalho e

respectivas especificidades

• Compreender as várias formas de Cessação do Contrato de

Trabalho

• Adquirir conhecimentos acerca dos trâmites referentes ao

processo disciplinar

• Adquirir novos conhecimentos base de fórmulas

indispensáveis ao cálculo dos créditos devidos pela cessação 

do contrato de trabalho

DESTINATÁRIOS

Entidade empregadora e /ou outros técnicos 

com competências na área laboral

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Entidade empregadora e /ou outros técnicos 

com competências na área laboral

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 903
Finanças para Não Financeiros
REF.ª 903
Finanças para Não Financeiros

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• A Contabilidade e a Informação Contabilística

• Compreender o Balanço e a Demonstração dos Resultados

• Noções básicas para analisar o Equilíbrio Financeiro da Empresa

• As noções base para a Análise Económica e Financeira

• O Ponto Crítico das Vendas da Empresa (Break Even Point)

• Aspectos que contribuem para a Classificação de Risco das Empresas

• As Causas das necessidades de Financiamento

- Rácios de Endividamento

• Os Empréstimos (Bancários – Loc.Financeira – Factoring– Suprimentos

e Prestações Suplementares)

• Os Principais Factores Condicionantes da Rentabilidade

• Construção de um Plano de Tesouraria e um Tableau de Bord para

acompanhamento da Gestão Operacional de cada área da empresa

• Calcular/Interpretar os Indicadores/Rácios de Gestão (Económicos e

Financeiros)

• Medidas a tomar para a empresa reduzir as suas necessidades de

financiamento

OBJECTIVOS DO CURSO

Pretende-se que no final da sessão, todos os participantes fiquem com 

conhecimentos básicos sobre o funcionamento da Contabilidade, 

Interpretar um Balanço e uma Demonstração de Resultados, assim como 

Compreender o Ponto Crítico das Vendas e as noções básicas para 

analisar o Equilíbrio Financeiro de uma empresa

PROGRAMA

• A Contabilidade e a Informação Contabilística

• Compreender o Balanço e a Demonstração dos Resultados

• Noções básicas para analisar o Equilíbrio Financeiro da Empresa

• As noções base para a Análise Económica e Financeira

• O Ponto Crítico das Vendas da Empresa (Break Even Point)

• Aspectos que contribuem para a Classificação de Risco das Empresas

• As Causas das necessidades de Financiamento

- Rácios de Endividamento

• Os Empréstimos (Bancários – Loc.Financeira – Factoring– Suprimentos

e Prestações Suplementares)

• Os Principais Factores Condicionantes da Rentabilidade

• Construção de um Plano de Tesouraria e um Tableau de Bord para

acompanhamento da Gestão Operacional de cada área da empresa

• Calcular/Interpretar os Indicadores/Rácios de Gestão (Económicos e

Financeiros)

• Medidas a tomar para a empresa reduzir as suas necessidades de

financiamento

OBJECTIVOS DO CURSO

Pretende-se que no final da sessão, todos os participantes fiquem com 

conhecimentos básicos sobre o funcionamento da Contabilidade, 

Interpretar um Balanço e uma Demonstração de Resultados, assim como 

Compreender o Ponto Crítico das Vendas e as noções básicas para 

analisar o Equilíbrio Financeiro de uma empresa

DESTINATÁRIOS

Administradores, Gerentes, Empresários em 

nome Individual, Directores Gerais, Directores 

Comerciais e Vendas, Directores de Compras, 

Profissionais na área de contabilidade com 

responsabilidade financeira, Técnicos de 

Departamento Financeiro e todos os outros 

profissionais administrativos interessados em 

aprofundar e clarificar os conceitos 

contabilísticos - financeiros

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Administradores, Gerentes, Empresários em 

nome Individual, Directores Gerais, Directores 

Comerciais e Vendas, Directores de Compras, 

Profissionais na área de contabilidade com 

responsabilidade financeira, Técnicos de 

Departamento Financeiro e todos os outros 

profissionais administrativos interessados em 

aprofundar e clarificar os conceitos 

contabilísticos - financeiros

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Princípios Básicos de SNC (Sistema de Normalização Contabilística)

• Introdução ao Diário de Vendas

• As novas regras de facturação electrónica

• Facturas Simplificadas (fim dos talões de vendas)

• Novo benefício fiscal - dedução no IRS do IVA suportados em

facturas

• Medidas de controlo de emissão de facturas (guias de transporte)

• Recibos Verdes (ou facturas e recibos)

• Obrigações Fiscais dos Decretos-Lei nºs 197 e 198 de 2012 de 24

de Agosto

OBJECTIVOS DO CURSO

• Pretende-se que, no final da sessão, todos os participantes fiquem

com conhecimentos básicos e fundamentais sobre o novo 

funcionamento e obrigações fiscais, de todo o tipo de facturação, 

de guias de devolução, recibos e guias de transportes electrónicas, 

assim como, as obrigações fiscais relacionadas com os mesmos 

documentos.

PROGRAMA

• Princípios Básicos de SNC (Sistema de Normalização Contabilística)

• Introdução ao Diário de Vendas

• As novas regras de facturação electrónica

• Facturas Simplificadas (fim dos talões de vendas)

• Novo benefício fiscal - dedução no IRS do IVA suportados em

facturas

• Medidas de controlo de emissão de facturas (guias de transporte)

• Recibos Verdes (ou facturas e recibos)

• Obrigações Fiscais dos Decretos-Lei nºs 197 e 198 de 2012 de 24

de Agosto

OBJECTIVOS DO CURSO

• Pretende-se que, no final da sessão, todos os participantes fiquem

com conhecimentos básicos e fundamentais sobre o novo 

funcionamento e obrigações fiscais, de todo o tipo de facturação, 

de guias de devolução, recibos e guias de transportes electrónicas, 

assim como, as obrigações fiscais relacionadas com os mesmos 

documentos.

DESTINATÁRIOS

Gerentes, Empresários em nome Individual, 

Directores, Directores Comerciais e Vendas, 

Vendedores, Operadores de Caixa, Profissionais 

na área de contabilidade e facturação, e todos os 

outros profissionais administrativos e de balcão 

interessados em aprofundar e clarificar os 

conceitos contabilísticos e fiscais em relação ao 

novo sistema de facturação electrónica e guias 

de transporte.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Gerentes, Empresários em nome Individual, 

Directores, Directores Comerciais e Vendas, 

Vendedores, Operadores de Caixa, Profissionais 

na área de contabilidade e facturação, e todos os 

outros profissionais administrativos e de balcão 

interessados em aprofundar e clarificar os 

conceitos contabilísticos e fiscais em relação ao 

novo sistema de facturação electrónica e guias 

de transporte.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

REF.ª 904 - Princípios Básicos de SNC
(para Microentidades e Pequenas Entidades) 
REF.ª 904 - Princípios Básicos de SNC
(para Microentidades e Pequenas Entidades) 

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Introdução e contabilização de toda a classe 1- Meios Financeiros

Líquidos

• Diferença entre o SNC - Sistema de Normalização Contabilística e

a NCM - Norma das Microentidades

• Introdução e contabilização de parte da classe 2 - Contas a

Receber e a Pagar

• Compreender e executar o Diário de Caixa

• Introdução à Locação Financeira e seus  Pagamentos mensais

• Factoring (para clientes) com recurso e sem recurso

• Budget - Construção de uma mapa de pagamentos a efectuar

durante o mês

• Retenção na Fonte/IRS de pagamentos efectuados a Empresários

• Conciliação de contas bancárias

• Conferência dos saldos da conta

• Caixa (dinheiro e meios monetários no cofre)

• Pagamento dos salários Mensais

• Adiantamentos a Fornecedores e ao Pessoal

• Pagamento de Impostos e Segurança Social

• Introdução ao diário Caixa-Bancos e sua contabilização

PROGRAMA

• Introdução e contabilização de toda a classe 1- Meios Financeiros

Líquidos

• Diferença entre o SNC - Sistema de Normalização Contabilística e

a NCM - Norma das Microentidades

• Introdução e contabilização de parte da classe 2 - Contas a

Receber e a Pagar

• Compreender e executar o Diário de Caixa

• Introdução à Locação Financeira e seus  Pagamentos mensais

• Factoring (para clientes) com recurso e sem recurso

• Budget - Construção de uma mapa de pagamentos a efectuar

durante o mês

• Retenção na Fonte/IRS de pagamentos efectuados a Empresários

• Conciliação de contas bancárias

• Conferência dos saldos da conta

• Caixa (dinheiro e meios monetários no cofre)

• Pagamento dos salários Mensais

• Adiantamentos a Fornecedores e ao Pessoal

• Pagamento de Impostos e Segurança Social

• Introdução ao diário Caixa-Bancos e sua contabilização

OBJECTIVOS DO CURSO

• Pretende-se que, no final da sessão, todos os formandos,

fiquem capazes de executar um Diário de Caixa, conciliar uma 

conta-corrente de um banco e da c/11-Caixa da empresa, 

assim como, ficam capazes de conciliar contas correntes de 

cliente e de fornecedores. Controlar o saldo da conta 11-Caixa 

(com saldo) pré-definido pela gerência/Administração, o 

chamado saldo fixo, no final de cada mês

DESTINATÁRIOS

Todo o pessoal administrativo que lida com dinheiro, cheques 

e outros meios monetários da empresa, operadores de caixa, 

empregado de balcão e todos os administrativos que 

pretendam adquirir conhecimentos relacionados com a 

secção de Tesouraria de uma Empresa

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela K-med 

XXI, Lda.

OBJECTIVOS DO CURSO

• Pretende-se que, no final da sessão, todos os formandos,

fiquem capazes de executar um Diário de Caixa, conciliar uma 

conta-corrente de um banco e da c/11-Caixa da empresa, 

assim como, ficam capazes de conciliar contas correntes de 

cliente e de fornecedores. Controlar o saldo da conta 11-Caixa 

(com saldo) pré-definido pela gerência/Administração, o 

chamado saldo fixo, no final de cada mês

DESTINATÁRIOS

Todo o pessoal administrativo que lida com dinheiro, cheques 

e outros meios monetários da empresa, operadores de caixa, 

empregado de balcão e todos os administrativos que 

pretendam adquirir conhecimentos relacionados com a 

secção de Tesouraria de uma Empresa

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 14H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela K-med 

XXI, Lda.

01
 | 

03
 | 

20
17

REF.ª 905
Gestão de Tesouraria
REF.ª 905
Gestão de Tesouraria

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

1) Crédito

• Noções de crédito

• Modalidade e títulos de crédito

• Risco de crédito

• Política de crédito

• Análise prévia de crédito

• Concessão de crédito

• Fatores de incumprimento

2) Cobranças

• Noções de cobrança

• Fundamentos jurídicos da cobrança

• Política de cobrança

• Tipos de cobrança

• Cobrança e negociação

• Cobrança judicial

OBJECTIVOS DO CURSO

• Este curso pretende fornecer aos participantes conceitos e

técnicas fundamentais que permitam incrementar processos 

propensos a uma gestão eficaz de cobranças.

PROGRAMA

1) Crédito

• Noções de crédito

• Modalidade e títulos de crédito

• Risco de crédito

• Política de crédito

• Análise prévia de crédito

• Concessão de crédito

• Fatores de incumprimento

2) Cobranças

• Noções de cobrança

• Fundamentos jurídicos da cobrança

• Política de cobrança

• Tipos de cobrança

• Cobrança e negociação

• Cobrança judicial

OBJECTIVOS DO CURSO

• Este curso pretende fornecer aos participantes conceitos e

técnicas fundamentais que permitam incrementar processos 

propensos a uma gestão eficaz de cobranças.

DESTINATÁRIOS

Responsáveis da Gestão de Cobranças; 

Responsáveis de Departamento Administrativo/ 

Financeiro; Responsáveis de Departamento de 

Faturação; Colaboradores dos Departamentos de 

Contabilidade, Faturação e Tesouraria; 

Colaboradores de Departamento de Risco e 

Crédito; Credit Managers; Colaboradores de 

Departamento Comercial e de Vendas.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Responsáveis da Gestão de Cobranças; 

Responsáveis de Departamento Administrativo/ 

Financeiro; Responsáveis de Departamento de 

Faturação; Colaboradores dos Departamentos de 

Contabilidade, Faturação e Tesouraria; 

Colaboradores de Departamento de Risco e 

Crédito; Credit Managers; Colaboradores de 

Departamento Comercial e de Vendas.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.
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REF.ª 906 
Gestão de Crédito e Cobrança
REF.ª 906 
Gestão de Crédito e Cobrança

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Crédito, vendas e cobrança

• Gestão do crédito

• Incumprimento e dívidas

• Gestão da carteira de contas a receber

OBJECTIVOS DO CURSO

• Elaborar relatórios cadastrais, identificando os pontos principais de

um documento e organizando as informações recolhidas, para 

minimizar os riscos de incumprimento.

DESTINATÁRIOS

Gerentes, analistas e profissionais envolvidos com cadastros, 

créditos e cobranças. Profissionais das áreas financeira, comercial, 

de controlo e auditoria.

PROGRAMA

• Crédito, vendas e cobrança

• Gestão do crédito

• Incumprimento e dívidas

• Gestão da carteira de contas a receber

OBJECTIVOS DO CURSO

• Elaborar relatórios cadastrais, identificando os pontos principais de

um documento e organizando as informações recolhidas, para 

minimizar os riscos de incumprimento.

DESTINATÁRIOS

Gerentes, analistas e profissionais envolvidos com cadastros, 

créditos e cobranças. Profissionais das áreas financeira, comercial, 

de controlo e auditoria.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.
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REF.ª 907 
Cadastro, Crédito e Cobrança
REF.ª 907 
Cadastro, Crédito e Cobrança

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Enquadramento jurídico

• Diplomas fundamentais

• Duração e organização do tempo de trabalho (O banco de horas

individual e grupal, intervalo de descanso, trabalho suplementar 

Feriados e Férias)

• Suspensão ou redução de laboração em situação de crise

empresarial

• Poder disciplinar

• Despedimento por extinção do posto de trabalho

• Despedimento por inadaptação

• Compensação por cessação de contrato de trabalho

• Instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho

(Comunicações / autorizações à ACT)

OBJECTIVOS DO CURSO

• Sensibilizar e dotar os formandos de conhecimentos sobre as

principais alterações ao Código do Trabalho (Lei 23/2012 de 25 de 

Junho, e Lei n.º 69/2013 de 30 de Agosto). 

PROGRAMA

• Enquadramento jurídico

• Diplomas fundamentais

• Duração e organização do tempo de trabalho (O banco de horas

individual e grupal, intervalo de descanso, trabalho suplementar 

Feriados e Férias)

• Suspensão ou redução de laboração em situação de crise

empresarial

• Poder disciplinar

• Despedimento por extinção do posto de trabalho

• Despedimento por inadaptação

• Compensação por cessação de contrato de trabalho

• Instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho

(Comunicações / autorizações à ACT)

OBJECTIVOS DO CURSO

• Sensibilizar e dotar os formandos de conhecimentos sobre as

principais alterações ao Código do Trabalho (Lei 23/2012 de 25 de 

Junho, e Lei n.º 69/2013 de 30 de Agosto). 

DESTINATÁRIOS

Entidade empregadora e /ou outros técnicos 

com competências na área laboral e gestão de 

recursos humanos.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Entidade empregadora e /ou outros técnicos 

com competências na área laboral e gestão de 

recursos humanos.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas 

pela K-med XXI, Lda.

REF.ª 908 
As Novas Regras da Lei Laboral
REF.ª 908 
As Novas Regras da Lei Laboral
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a Sua empresa
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Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 1101 - Norma ISO 9001:2008
Princípios Gerais de Implementação
REF.ª 1101 - Norma ISO 9001:2008
Princípios Gerais de Implementação

+ Formação
Presencial

+ Formação
Presencial

PROGRAMA

• Conceitos Gerais da Qualidade

• A evolução da Norma ISO 9001

• Análise e interpretação dos requisitos da Norma NP EN ISO

9001:2008:

- Gestão por Processos

- Modelo PDCA

- Estrutura documenta de um Sistema de Gestão da Qualidade

- Responsabilidade da Gestão

- Gestão de Recursos

- Realização do Produto

- Medição, Análise e Melhoria

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar Conceitos e Princípios relativos a Sistemas de Gestão da

Qualidade

• Identificar as Normas do grupo 9000

• Interpretar os requisitos da 9001 e definir formas de os

implementar.

PROGRAMA

• Conceitos Gerais da Qualidade

• A evolução da Norma ISO 9001

• Análise e interpretação dos requisitos da Norma NP EN ISO

9001:2008:

- Gestão por Processos

- Modelo PDCA

- Estrutura documenta de um Sistema de Gestão da Qualidade

- Responsabilidade da Gestão

- Gestão de Recursos

- Realização do Produto

- Medição, Análise e Melhoria

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar Conceitos e Princípios relativos a Sistemas de Gestão da

Qualidade

• Identificar as Normas do grupo 9000

• Interpretar os requisitos da 9001 e definir formas de os

implementar.

DESTINATÁRIOS

Esta formação é crucial para todas as empresas que 

pretendam tornar melhor e mais objectiva a qualidade 

que oferecem aos seus clientes no que respeita aos seus 

produtos ou aos seus serviços.

• Quadros e técnicos que estejam a iniciar funções ou que

tenham interesse nesta área.

• Responsáveis de organizações que pretendam:

- obter as bases de conhecimento sobre a Norma, com 

vista a iniciarem o processo de certificação nas suas 

próprias organizações

- obter conhecimentos que potenciem o relacionamento 

com organizações, suas parceiras, que já se encontrem 

certificadas pela Qualidade.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.

DESTINATÁRIOS

Esta formação é crucial para todas as empresas que 

pretendam tornar melhor e mais objectiva a qualidade 

que oferecem aos seus clientes no que respeita aos seus 

produtos ou aos seus serviços.

• Quadros e técnicos que estejam a iniciar funções ou que

tenham interesse nesta área.

• Responsáveis de organizações que pretendam:

- obter as bases de conhecimento sobre a Norma, com 

vista a iniciarem o processo de certificação nas suas 

próprias organizações

- obter conhecimentos que potenciem o relacionamento 

com organizações, suas parceiras, que já se encontrem 

certificadas pela Qualidade.

Nº DE FORMANDOS

Máximo 16 Pessoas por sessão/turma

DURAÇÃO

Total Horas: 7H

LOCAL

Instalações do cliente / instalações designadas pela 

K-med XXI, Lda.
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a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



REF.ª 1102 - Adaptação do Sistema de Gestão
da Qualidade à nova versão da Norma ISO 9001
(NP EN ISO 9001:2015)

REF.ª 1102 - Adaptação do Sistema de Gestão
da Qualidade à nova versão da Norma ISO 9001
(NP EN ISO 9001:2015)

+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning
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PROGRAMA

• Sistemas de Gestão da Qualidade – evolução

• Objectivos da ISO

• Definições

• A Norma NP EN ISO 9001:2015 – principais alterações

- Estrutura Macro das Normas ISO – Anexo SL

- Contexto da Organização

- Acções para tratar riscos e oportunidades

- Maior envolvimento da Gestão de Topo

- Maior Enfoque no Planeamento : Riscos e Oportunidades; Objectivos 

da Qualidade e planeamento para os atingir; Planeamento de 

alterações

- Simplificação da estrutura documental

• Outros Requisitos da Norma - overview

• Avaliação da formação

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar as principais alterações da nova versão da Norma NP EN ISO

9001

• Conhecer o Anexo SL da ISO – estrutura Macro das Normas ISO

• Adquirir os conhecimentos necessários para a adaptação do Sistema de

Gestão da Qualidade aos novos requisitos da Norma ISO 9001 (NP EN ISO 

9001:2015)

PROGRAMA

• Sistemas de Gestão da Qualidade – evolução

• Objectivos da ISO

• Definições

• A Norma NP EN ISO 9001:2015 – principais alterações

- Estrutura Macro das Normas ISO – Anexo SL

- Contexto da Organização

- Acções para tratar riscos e oportunidades

- Maior envolvimento da Gestão de Topo

- Maior Enfoque no Planeamento : Riscos e Oportunidades; Objectivos 

da Qualidade e planeamento para os atingir; Planeamento de 

alterações

- Simplificação da estrutura documental

• Outros Requisitos da Norma - overview

• Avaliação da formação

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar as principais alterações da nova versão da Norma NP EN ISO

9001

• Conhecer o Anexo SL da ISO – estrutura Macro das Normas ISO

• Adquirir os conhecimentos necessários para a adaptação do Sistema de

Gestão da Qualidade aos novos requisitos da Norma ISO 9001 (NP EN ISO 

9001:2015)

DESTINATÁRIOS

Público em geral nomeadamente quadros médios 

e superiores, gestores da qualidade e todos os 

interessados em sistemas de gestão da qualidade

DURAÇÃO

Cada edição online do presente curso de 

formação estará aberta durante quatro semanas. 

Ao longo das quatro semanas, o formando terá de 

cumprir um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico disponibilizado, 

realização de teste final de avaliação e 

preenchimento do questionário de satisfação).

Após conclusão de todas as tarefas definidas 

durante o tempo de funcionamento da edição do 

curso, será emitido certificado de formação com 

carga horária de 14 Horas.

DESTINATÁRIOS

Público em geral nomeadamente quadros médios 

e superiores, gestores da qualidade e todos os 

interessados em sistemas de gestão da qualidade

DURAÇÃO

Cada edição online do presente curso de 

formação estará aberta durante quatro semanas. 

Ao longo das quatro semanas, o formando terá de 

cumprir um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico disponibilizado, 

realização de teste final de avaliação e 

preenchimento do questionário de satisfação).

Após conclusão de todas as tarefas definidas 

durante o tempo de funcionamento da edição do 

curso, será emitido certificado de formação com 

carga horária de 14 Horas.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
Tel. 93 353 19 51
beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
Tel. 262 098 572
raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt

*Novas delegações não abrangidas no âmbito da certificação EIC



+ Formação
e-learning

+ Formação
e-learning
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PROGRAMA

• Sistemas de Gestão da Qualidade – evolução

• Estrutura Macro das Normas ISO – Anexo SL

• A Norma NP EN ISO 9001:2015 – Requisitos da Norma

- Contexto da Organização

- Liderança

- Planeamento

- Suporte

- Operacionalização

- Avaliação do Desempenho

- Melhoria

• Partes Interessadas e respectivos requisitos

• Gestão por Processos

• Análise de Risco

• Etapas da implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade

• Avaliação da formação

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar os princípios de um Sistema de Gestão da Qualidade

• Conhecer a Norma NP EN ISO 9001:2015 e os respectivos requisitos

• Conhecer as etapas da implementação de um Sistema de Gestão da

Qualidade

• Adquirir os conhecimentos necessários para implementar um Sistema

PROGRAMA

• Sistemas de Gestão da Qualidade – evolução

• Estrutura Macro das Normas ISO – Anexo SL

• A Norma NP EN ISO 9001:2015 – Requisitos da Norma

- Contexto da Organização

- Liderança

- Planeamento

- Suporte

- Operacionalização

- Avaliação do Desempenho

- Melhoria

• Partes Interessadas e respectivos requisitos

• Gestão por Processos

• Análise de Risco

• Etapas da implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade

• Avaliação da formação

OBJECTIVOS DO CURSO

• Identificar os princípios de um Sistema de Gestão da Qualidade

• Conhecer a Norma NP EN ISO 9001:2015 e os respectivos requisitos

• Conhecer as etapas da implementação de um Sistema de Gestão da

Qualidade

• Adquirir os conhecimentos necessários para implementar um Sistema

de Gestão da Qualidade de acordo com os 

requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2015

DESTINATÁRIOS

Público em geral nomeadamente quadros médios 

e superiores, gestores da qualidade e todos os 

interessados em sistemas de gestão da qualidade

DURAÇÃO

Cada edição online do presente curso de 

formação estará aberta durante quatro semanas. 

Ao longo das quatro semanas, o formando terá de 

cumprir um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico disponibilizado, 

realização de teste final de avaliação e 

preenchimento do questionário de satisfação).

Após conclusão de todas as tarefas definidas 

durante o tempo de funcionamento da edição do 

curso, será emitido certificado de formação com 

carga horária de 35 Horas.

de Gestão da Qualidade de acordo com os 

requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2015

DESTINATÁRIOS

Público em geral nomeadamente quadros médios 

e superiores, gestores da qualidade e todos os 

interessados em sistemas de gestão da qualidade

DURAÇÃO

Cada edição online do presente curso de 

formação estará aberta durante quatro semanas. 

Ao longo das quatro semanas, o formando terá de 

cumprir um conjunto de tarefas do plano de curso 

(consulta do material pedagógico disponibilizado, 

realização de teste final de avaliação e 

preenchimento do questionário de satisfação).

Após conclusão de todas as tarefas definidas 

durante o tempo de funcionamento da edição do 

curso, será emitido certificado de formação com 

carga horária de 35 Horas.

a Sua empresa
de Serviços

Grupo
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao
Para inscrição 
http://www.kmedxxi.pt/inscricaoformacao

Linha de Apoio: 707 21 00 21 ou 212 748 432
www.kmedxxi.pt
geral@kmedxxi.pt

REF.ª 1103 - Norma ISO 9001:2015
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REF.ª 1103 - Norma ISO 9001:2015
Sistemas de Gestão da Qualidade

Empresa Autorizada

Sede
Tel. 212 748 432
geral@kmedxxi.pt

Beja
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beja@kmedxxi.pt

Caldas da Rainha
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raciocinioclaro@kmedxxi.pt

Évora*
Tel. 266 748 600
evora@kmedxxi.pt

Faro*
Tel. 933 528 187
algarve@kmedxxi.pt

Setúbal
Tel. 265 541 260
sbernardo@kmedxxi.pt
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