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F O R M A Ç Ã O  D E  A T I V O S  E M P R E G A D O S  
 

 

De acordo com a Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro que aprova a revisão do Código do 

Trabalho, o empregador deve assegurar a cada trabalhador o direito individual à 

formação (mínimo 35h anuais). 

A Formação Modular Certificada constitui um suporte privilegiado para dinamizar e 

fomentar a qualificação profissional do capital humano das empresas. O Catálogo 

Nacional de Qualificações (CNQ) proporciona percursos formativos diversificados que 

vão ao encontro dos interesses reais do mercado de trabalho.  

Esta modalidade de formação não comporta quaisquer encargos para a entidade 

empregadora e os formandos estão abrangidos por um seguro de acidentes pessoais.  

Desta forma, e para dar resposta às principais necessidades formativas do tecido 

empresarial dos concelhos de Cascais e Oeiras, o Centro de Formação e Reabilitação 

Profissional de Alcoitão (CFRPA) apresenta uma oferta formativa organizada em dois 

níveis: 

• Unidades de formação de Nível 2 (25 horas) – destinadas a adultos com qualquer 

nível de habilitação escolar; 

• Unidades de formação de Nível 4 (25 horas) – destinadas a adultos com nível de 

habilitação escolar igual ou superior ao 9º ano de escolaridade. 

 
 

 
0349 - Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - conceitos básicos (nível 2) 
• Explicar os conceitos relacionados com a segurança, higiene e saúde no trabalho. 
• Identificar as obrigações do empregador e do trabalhador de acordo com a legislação em vigor. 
 
3296 – Higiene e Segurança Alimentar (nível 2/4) 
• Desenvolver os procedimentos adequados para as boas práticas de higiene na produção/confeção 
dos alimentos. 
 
3297 – Sistema de HACCP (Hazard Analysis Critical and Control Points) (nível 2/4) 
• Aplicar os princípios de análise de perigos e controlo dos pontos críticos no processo produtivo dos 
alimentos, de forma que garantam a segurança alimentar. 
• Realizar a manutenção dos processos associados ao sistema HACCP. 
 
3564 - Primeiros socorros (nível 2) 
• Identificar os diferentes tipos de acidentes. 
• Reconhecer a importância da prevenção de acidentes e de doenças profissionais. 
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8218 - Língua inglesa* (nível 2) 
• Utilizar a língua inglesa na comunicação aplicada aos diversos serviços, a nível elementar. 
 
3462 - Língua inglesa – informação e orientação** (nível 4) 
• Empregar o léxico profissional adequadamente. 
• Traduzir do inglês informação relacionada com a atividade profissional. 
 
8222 - Língua espanhola* (nível 2) 
• Utilizar a língua espanhola na comunicação aplicada aos diversos serviços, a nível elementar. 
 
6948 - Língua espanhola – informação e orientação** (nível 4) 
• Empregar o léxico profissional adequadamente. 
• Traduzir do espanhol informação relacionada com a atividade profissional. 
 
0755 - Processador de texto - funcionalidades avançadas** (nível 2/4) 
• Automatizar tarefas de edição e elaboração de documentos. 
• Efetuar impressões em série. 
 
0757 - Folha de cálculo - funcionalidades avançadas** (nível 2/4) 
• Executar ligações entre múltiplas folhas de cálculo. 
• Efetuar a análise de dados. 
 
0779 – Utilitário de apresentação gráfica (nível4) 
• Construir e utilizar apresentações gráficas. 
• Aplicar elementos dinâmicos (som e imagem) às apresentações gráficas. 
 
0382 - Gestão do tempo e organização do trabalho (nível 4) 
• Aplicar técnicas de gestão do tempo no âmbito da atividade profissional. Aplicar os princípios de 
organização do trabalho em equipa e elaborar um plano de ação pessoal. 
 
4651 - Gestão de stress e gestão de conflitos (nível 4) 
• Desenvolver mecanismos de resposta flexíveis e criativos em relação a situações difíceis.  
• Identificar meios de atuação assertiva perante situações de conflito, assim como potenciar nos 
outros comportamentos construtivos. 
 
4365 - Técnicas de venda - noções básicas (nível 2/4) 
• Reconhecer as várias técnicas e etapas de uma venda por forma a potenciar a sua concretização. 
 
4647 - Liderança e trabalho em equipa (nível 4) 
• Identificar o sucesso do trabalho em equipa realçando vantagens e dinâmicas subjacentes. 
• Reconhecer as especificidades e os aspetos essenciais para o sucesso no trabalho em equipa. 
 
* NÍVEL DE INICIAÇÃO 
** ESTA AÇÃO REQUER A EXISTÊNCIA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PRÉVIOS 
 

 
 Para uma informação detalhada dos conteúdos das UFCD, consulte: http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd 

 
Poderão ser disponibilizadas outras UFCD que constem do CNQ e que a empresa/entidade considere serem 
mais pertinentes. 
 
A formação ministrada nas instalações da empresa/entidade pode decorrer das 09h00 às 23h00; nas 
instalações do CFRPA, decorre em horário pós-laboral, das 20h00 às 23h00. 
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