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Administração Pública

Línguas

Segurança e Higiene no Trabalho

Desenvolvimento Pessoal e Organizacional

Ciências Empresariais
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Formação de Formadores, Gestores e Técnicos de Formação

Informática

Índices de Impacto

Volume de Formação

Índices de Satisfação
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Visão

Ser a referência no desenvolvimento do Capital Humano. 

Valores

Equipa

www.knowit.ptRua da Piedade, 43 - 1º Sala 13  | 4050-481 Porto

CONFIANÇA Como base da relação 

INOVAÇÃO Como fator de diferenciação e crescimento 

FLEXIBILIDADE Nas respostas e soluções 

COMPETITIVIDADE Dos métodos e das tecnologias 

QUALIDADE Como política de atuação 

RIGOR Na análise, no desempenho e nos resultados

Potenciar o desenvolvimento de Pessoas e Organizações.

+351 22 605 22 50 formacao@knowit.pt  

A equipa que integra os quadros da Knowit é 

dotada de largos anos de experiência em 

formação e consultoria. 

Encontra-se apoiada por um vasto número de 

formadores e consultores, com formação e 

experiência nas mais diversas áreas, o que 

contribui para a flexibilidade que se pretende ter 

na adequação das soluções que desenvolvemos 

para cada cliente.

QUEM SOMOS

Somos uma empresa de serviços de formação e consultoria, constituída em 2003, orientada ao Capital Humano.

Missão

3

http://www.knowit.pt/contactos/default.asp
http://www.knowit.pt/contactos/default.asp
mailto:formacao@knowit.pt
http://www.knowit.pt/Default/default.asp
http://www.knowit.pt/contactos/default.asp
mailto:formacao@knowit.pt


Agility Transitários Grupo TMG

Águas do Porto Grupo Vicaima

AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve Hidurbe Gestão de Resíduos

Amcor Flexibles Portugal HUTCHINSON - Tubos Flexíveis

BA Glass Portugal IKEA Industry Portugal

Bicafé INEGI - Instituto Ciência Inovação

BorgWarner Emissions Systems Sogrape

CCDR-Alentejo Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge

CCDR-Norte Instituto Politécnico de Lisboa

Centro Hospitalar de Setúbal Instituto Politécnico de Setúbal

West Sea Instituto Politécnico do Porto

COLEP Portugal Instituto Português do Sangue

Continental Mabor Laboratórios Basi

Domus Social Leica

Dorel Portugal Lipor

DSTORE | hôma Maiambiente

EFAPEL Manitowoc Crane Group Portugal

Entidade Reguladora da Saúde Manvia

Fábrica de Conservas A Poveira Modelo Continente Hipermercados

Farfetch Município de Lagoa

Flexipol Município de Tarouca

Fresenius Medical Care Portugal Município de Vila Nova de Famalicão

Fundação de Serralves Município do Porto

Garland myPartner

Grohe Portugal Nasamotor

Groz-Beckert Portuguesa Nestlé Portugal

Grupo Amorim Parfois

Grupo Cerealis PortoAmbiente

Grupo CUF Químicos Renault CACIA

Grupo Delta-Cafés Rui Reboredo Madeira Vinhos

Grupo EFACEC Silos de Leixões

Grupo ERT TÊXTIL PORTUGAL Soc. Com. C. Santos

Grupo Fersil / Ibotec Solidal Cabos Eletricos

Grupo Garcia STELIA Aerospace Portugal

Grupo Linde Medical Care Suldouro

Grupo MedWay Sunviauto

Grupo MOTA-ENGIL Teixeira, Pinto & Soares

Grupo NORS (AutoSueco) Teka Portugal

Grupo Pinto & Cruz Torrestir

Grupo Rangel Universidade de Coimbra

Grupo Salvador Caetano Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Grupo Siemens Gamesa Universidade do Minho

Grupo Sonae Universidade do Porto

www.knowit.ptformacao@knowit.pt  

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS

Rua da Piedade, 43 - 1º Sala 13  | 4050-481 Porto +351 22 605 22 50 

4

http://www.knowit.pt/contactos/default.asp
http://www.knowit.pt/contactos/default.asp
mailto:formacao@knowit.pt
http://www.knowit.pt/Default/default.asp
mailto:formacao@knowit.pt
http://www.knowit.pt/contactos/default.asp


www.knowit.pt

Apoiamos as organizações no desenvolvimento do potencial dos seus colaboradores, com soluções para a gestão e motivação do seu 

capital humano. Neste âmbito, implementamos as melhores práticas ao nível de:

• Liderança, Coaching, Team Building, Outdoor Training

• Estudo de Funções, Estudo de Clima Organizacional

• Gestão da Mudança, Gestão por Objetivos

• Avaliação de Desempenho (incluíndo plataforma de suporte ao modelo em ambiente web)

• Desenvolvimento de Equipas, Desenvolvimento de Competências

• Planeamento / Revisão Estratégica

• Gestão Integrada de Recursos Humanos

Apoiamos, igualmente, as organizações no desenvolvimento dos seus planos e projetos de Formação, nomeadamente:

• Elaboração de candidaturas a cofinanciamento de projetos de investimento e de formação;

• Consultoria de apoio à gestão da formação e acompanhamento técnico-pedagógico;

• Consultoria no âmbito de candidaturas à Certificação de Entidades Formadoras pela DGERT - DSQA, e respetiva manutenção.

Rua da Piedade, 43 - 1º Sala 13  | 4050-481 Porto +351 22 605 22 50 formacao@knowit.pt  

Gestão

Proteção de Dados

A Knowit considera que uma gestão sistematizada, dinâmica e criativa é vital para o desenvolvimento e sucesso das empresas e 

organizações. Para o ajudar a alcançar este tipo de gestão, temos à sua disposição soluções de consultoria empresarial que abrangem 

as seguintes áreas:

• Planeamento Estratégico, Gestão por Objetivos e Balanced ScoreCard

• Criatividade e Inovação

• Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiente, Saúde e Segurança no trabalho, de acordo com as Normas de Referência em vigor

• Projetos - Avaliação e Auditoria

• Transformação Digital

• Risco - Avaliação e Gestão

A área de consultoria em Privacidade e Proteção de Dados engloba um vasto conjunto de serviços que dão resposta às suas 

necessidades globais: desde a implementação, passado pelos serviços de DPO as a Service ou serviços de acompanhamento, até à 

formação, execução das análises de impacto, auditorias, entre outros.

• DPO as a Service

• Auditorias | AIPD

• Serviços de Acompanhamento

• Implementação | Formação

CONSULTORIA

Recursos Humanos . Pessoas

"Como seres humanos a nossa grandeza reside não tanto em sermos capazes de refazer o mundo… mas em sermos capazes de nos 

refazermos a nós mesmos." (Mahatma Gandhi) 
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090 Desenvolvimento Pessoal 

146 Formação de Formadores

222 Línguas Estrangeiras

341 Comércio

345 Gestão e Administração

346 Secretariado e Trabalho Administrativo

347 Enquadramento na organização/empresa

481 Ciências informáticas

482 Informática na ótica do utilizado

862 Segurança e Higiene no Trabalho

Acompanhamento pós-formação

www.knowit.pt

Formação Individualizada

Rua da Piedade, 43 - 1º Sala 13  | 4050-481 Porto

Formação Intraempresa

Formação à medida do ritmo e disponibilidade de horário do formando. Visa dotar o formando dos instrumentos adequados às suas 

necessidades, no mais curto espaço de tempo. Pode decorrer em sala ou em contexto de trabalho, assente nas tarefas e exercícios do 

dia-a-dia. Pode também ser realizada sob o método de Coaching.

Formação Interempresas

Favorecendo a troca de experiências, organizamos regularmente ações interempresas, que decorrem normalmente nas nossas 

instalações, em horário laboral ou pós-laboral. Os programas e calendário destas ações são divulgados no nosso website, bem como 

através do envio periódico da nossa Newsletter.

Apoio gratuito para esclarecimento de dúvidas, após o término da ação

Envio de questionário de avaliação de impacto da formação

+351 22 605 22 50 formacao@knowit.pt  

ÁREAS DE FORMAÇÃO

A Knowit é uma entidade formadora certificada pela DGERT nas áreas de Formação

FORMAS DE ATUAÇÃO

Assumimos todas as tarefas relacionadas com a formação, desde o diagnóstico de necessidades de formação até à avaliação do seu 

impacto, passando pela conceção e desenvolvimento de programas de formação à medida.

Apresentamos soluções de formação em diversas áreas, em regime presencial ou à distância, nas seguintes modalidades:

Apostamos na formação à medida, concebida e planeada com a máxima adequação aos objetivos e às necessidades específicas de 

cada empresa ou organização, por ser a forma de minimizar o investimento e maximizar o retorno e a eficácia da formação. 

Pode realizar-se nas nossas instalações, nas instalações do Cliente ou em contexto Indoor/Outdoor. Se necessário, disponibilizamos 

computadores portáteis para minimizar a necessidade de espaço e períodos de ocupação, e sistema de projeção.
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ÍNDICES DE SATISFAÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021

Estrutura da Ação/Módulo 92% 92% 94% 92% 92%

Desempenho do Formador 96% 97% 97% 97% 96%

Material Pedagógico 90% 91% 92% 91% 91%

Apoio Logístico e Operacional 89% 91% 91% 90% 91%

A ação correspondeu aos Objetivos/Expectativas 91% 92% 94% 91% 92%

Avaliação Global das Ações 92% 93% 94% 93% 93%

ÍNDICES DE IMPACTO (Até Set-2021) 3 e 4*
96%

94%

96%

90%

82%

SIM NÃO

Recomendaria esta ação de formação a outras pessoas 96% 2%

Estaria interessado em frequentar outras ações de formação 81% 18%

www.knowit.pt

DADOS RELEVANTES 

Considera que esta formação teve impacto ao nível do seu desempenho em Equipa ou na Organização

Considera que esta formação pode ser útil na progressão da sua carreira 

NÃO RESPONDEU

Nº AÇÕES E Nº FORMANDOS

Em que medida considera que os conteúdos da ação de formação foram úteis ao exercício da sua função

Em que medida considera aplicáveis os conhecimentos adquiridos ao seu trabalho diário 

Considera que esta formação foi útil para o seu desenvolvimento pessoal

*Escala: 1 Não aplicáveis| Inútil | Nenhum 2 Pouco  3 Aplicáveis |Útil | Algum 4 Totalmente | Muito útil | Bastante

2%

1%

Rua da Piedade, 43 - 1º Sala 13  | 4050-481 Porto +351 22 605 22 50 formacao@knowit.pt  
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nº Ações 331 348 409 444 380 466

Nº de Formandos 3129 3501 4616 4469 3674 4444
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Duração 

16 horas

16 horas

24 horas

16 horas

8 horas

1 a 2 dias

16 horas

16 horas

16 horas

16 horas

16 horas

8 horas

16 horas

16 horas

2 a 4 dias

30 horas

16 horas

2 a 5 dias

2 dias

24 horas

16 horas

Gestão do Tempo e do Stress

www.knowit.pt

Liderança e Gestão de Equipas

Negociação

Objetivos

Desenvolver capacidades de gestão do tempo que permitam estabelecer 

prioridades, hierarquizar tarefas, visando obtenção do equilíbrio entre a 

vida pessoal e profissional.

Resumo do programa

Ideias base sobre a importância do Tempo; 

Organizar-se a si próprio e aos outros; 

Planificação e organização de atividades; 

Gestão e controlo do stress individual e organizacional; 

Planeamento e Gestão de Matriz de Contactos; 

Gerir informação.

DESENVOLVIMENTO PESSOAL | CURSOS EM DESTAQUE

Gestão de Conflitos e Assertividade

Gestão do Tempo e do Stress

Inteligência Emocional nas Organizações

Liderança e Desenvolvimento de Equipas

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL

Comportamental

Apresentações Eficazes

Atendimento a Clientes

Atendimento e Negociação com Fornecedores

Coaching de Equipas

Condução Eficaz de Reuniões

Dinamização de grupos criativos e de melhoria 

Estratégias e Técnicas de Vendas

Gestão da Mudança

Gestão de Clientes e Cobrança

Gestão de Reclamações

Gestão do Tempo 
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Programa de Desenvolvimento de Chefias

TeamBuilding

Técnicas de Venda e Negociação

Trabalho em Equipa

Consulte o programa e mais detalhes de cada curso seguindo a hiperligação à respetiva página no nosso site.

As ações de formação podem ser realizadas em regime interempresas ou intraempresa e à medida das necessidades de cada 

organização.  Contacte-nos para conhecer as nossas condições. 8
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Liderança e Gestão de Equipas

Atendimento a Clientes

www.knowit.pt

Objetivos

Reconhecer a importância do autoconhecimento, identificar pontos 

fortes e aspetos a desenvolver em termos de comportamentos de 

gestão; Dotar os participantes das estratégias mais adequadas para 

gerirem as suas equipas de forma mais eficiente e eficaz; Desenvolver 

competências de planeamento e organização em função dos objetivos e 

prioridades; Desenvolver práticas de liderança que potenciem o 

desempenho próprio e da equipa; Proporcionar aos participantes 

ferramentas comunicacionais que lhes permitam gerir as relações 

interpessoais no quadro Organizacional e Pessoal.

Resumo do programa

- O Processo de Liderança 

- Primeiro Desafio do Líder - Conhecer-se a si próprio 

- Segundo Desafio do Líder - Criar e desenvolver uma Equipa Eficaz 

- Terceiro Desafio do Líder - Comunicar com Eficácia 

- Quarto Desafio do Líder - Gerir e Resolver Conflitos 

- Quinto Desafio do Líder - Tomar Decisões 

- Sexto Desafio do Líder - Gerir a Mudança 

- Sétimo Desafio do Líder - Motivar as suas Equipas

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL | CURSOS EM DESTAQUE

Objetivos

Reconhecer a importância das técnicas de atendimento para a 

promoção da imagem da organização; 

Desenvolver, através da realização de simulações de situações de 

serviço, comportamentos e atitudes que contribuem para a perceção de 

um serviço eficaz e eficiente por parte do cliente; 

Reconhecer a importância da relação com o cliente; 

Gerir adequadamente os conflitos e reclamações de modo a fidelizar o 

cliente.

Resumo do programa

- A Mudança nas Organizações

- Os Princípios e Leis da Comunicação

- O Trabalho em Equipa

- O Processo do Atendimento de Excelência

- O Atendimento Telefónico

- Os Atendimentos Difíceis – Reclamações

- Simulações de Situações de Atendimento

- Desenvolvimento do Plano de Ação

Rua da Piedade, 43 - 1º Sala 13  | 4050-481 Porto +351 22 605 22 50 formacao@knowit.pt  
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PARTE 1

Duração 

7 horas

15 horas

28 horas

6 horas

20 horas

28 horas

7 horas

Duração 

24 horas

24 horas

14 horas

21 horas

4 horas

24 horas

16 horas

24 horas

14 horas

15 horas

21 horas

14 horas

21 horas

Duração 

8 horas

28 horas

16 horas

16 horas

32 horas

16 horas

4 horas

9 horas

9 horas

10,5 horas

www.knowit.pt

O RGPD e a Proteção de Dados em Contexto Laboral

Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo

INCOTERMS . Atualização versão 2000

CIÊNCIAS EMPRESARIAIS

6 Sigma

Negociação Comercial

Novas Práticas de Venda 

Comércio • Vendas

Aspetos Legais e Contratuais da Internacionalização 

Comércio Internacional

Formação Prática de Compradores

Sistema Intrastat 

Rua da Piedade, 43 - 1º Sala 13 | 4050-481 Porto +351 22 605 22 50 formacao@knowit.pt  

Gestão Estratégica de Recursos Humanos

Gestão por Objetivos

Consulte o programa e mais detalhes de cada curso seguindo a hiperligação à respetiva página no nosso site.

As ações de formação podem ser realizadas em regime interempresas ou intraempresa e à medida das necessidades de cada 

organização.  Contacte-nos para conhecer as nossas condições.

Plataforma SIGO - Como Registar Ações e Emitir Certificados de Formação Profissional

O RGPD e a Proteção de Dados nas Organizações

Desafios do Teletrabalho na Gestão dos RH, o Novo Regime Jurídico e o Impacto no RGPD

Gestão de Competências

Metodologia 5 S,s

Finanças para não Financeiros

Gestão de Tesouraria

Gestão de Projetos 

Gestão • Recursos Humanos

Avaliação da Formação

Avaliação de Desempenho 

Gestão do Risco

Diagnóstico de Necessidades de Formação

Planeamento Estratégico

Balanced Scorecard

Criatividade e Inovação

Custeio Industrial / Custeio Baseado em Atividades

Gestão • Administração

Avaliação de Empresas e Métodos de Previsão

Benchmarking
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O RGPD e a Proteção de Dados nas Organizações

Combate ao Branqueamento de Capitais

www.knowit.ptRua da Piedade, 43 - 1º Sala 13  | 4050-481 Porto +351 22 605 22 50 formacao@knowit.pt  

CIÊNCIAS EMPRESARIAIS | CURSOS EM DESTAQUE

Objetivos

Proporcionar aos formandos uma visão integrada e sistematizada do 

RGPD e o regime legal da Proteção de Dados em Portugal, dotando os 

participantes dos conhecimentos e competências necessárias à avaliação 

e tratamento de dados em conformidade com as exigências legais e as 

necessidades empresariais.

Resumo do programa

- Enquadramento legal e visão integrada do regime jurídico da proteção 

de dados

- Princípios e conceitos do RGPD

- O RGPD nas Organizações

- O incumprimento do RGPD e as consequências para as Organizações e 

para os Trabalhadores

- Desafios do RGPD nas relações empresariais

Objetivos

Proporcionar aos formandos uma visão integrada e sistematizada do 

Regime do Combate ao Branqueamento de Capitais, dotando os 

participantes dos conhecimentos e competências técnicas necessárias à 

execução das suas tarefas diárias em conformidade com as exigências 

legais e regulamentares nos diversos setores.

Resumo do programa

- Enquadramento legal do combate ao branqueamento de capitais

- Âmbito subjetivo das entidades obrigadas

- O papel das entidades na prevenção do branqueamento de capitais e 

do financiamento do terrorismo

- Os indicadores de suspeição/risco no sector automóvel

- A definição de um sistema de compliance e de controlo interno

- Regime sancionatório
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PARTE 2

Duração 

24 horas

24 horas

16 horas

24 horas

24 horas

40 horas

24 horas

28 horas

16 horas

16 horas

Duração 

40 horas

12 horas

16 horas

12 horas

12 horas

8 horas

16 horas

16 horas

18 horas

Duração 

8 horas

14 horas

14 horas

Duração 

4 horas

20 horas

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

www.knowit.pt

Tempos e Métodos - Estudo do Trabalho

CIÊNCIAS EMPRESARIAIS

Logística • Produção

Gestão da Manutenção

Logística Integrada

Negociação em Compras

Gestão de Armazéns

Gestão de Compras

Gestão de Stocks

Planeamento e Controlo de Operações 

Ferramentas de Gestão Lean Thinking aplicadas ao Supply Chain Management

Rua da Piedade, 43 - 1º Sala 13 | 4050-481 Porto +351 22 605 22 50 formacao@knowit.pt  

Táticas de Negociação

Secretariado

Escrita Eficaz 

Consulte o programa e mais detalhes de cada curso seguindo a hiperligação à respetiva página no nosso site.

As ações de formação podem ser realizadas em regime interempresas ou intraempresa e à medida das necessidades de cada 

organização.  Contacte-nos para conhecer as nossas condições.

Técnicas de Arquivo

Inovação Estratégica

Marketing de Serviços

Plano de Internacionalização

Protocolo, Imagem e Eventos 

Seminários • Workshops • Marketing Digital

Google Ads

Email Marketing

Qualidade – Custos da Não Qualidade

FMEA - Análise Modal de Falhas e seus Efeitos

SMED e Melhoria Contínua

Qualidade • Enquadramento na organização

Auditorias a Sistemas de Gestão da Qualidade

Equipamentos de Monitorização e Medição

ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade

ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental

Técnico de Laboratório

SPC – Controlo Estatístico do Processo

Metodologia 8D – Análise e Resolução de Problemas
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Auditorias a Sistemas de Gestão da Qualidade

Gestão de Stocks

www.knowit.pt

CIÊNCIAS EMPRESARIAIS | CURSOS EM DESTAQUE

Objetivos

Desenvolver competências que permitam maximizar os recursos 

logísticos existentes, garantindo que a tomada de decisão seja rápida e a 

mais adequada a cada situação, designadamente: utilizar os métodos 

adequados de controlo e classificação dos stocks; recorrer a modelos de 

gestão de stocks para determinar quanto e quando encomendar; 

conhecer o efeito económico dos Stocks e os conceitos de stock de 

segurança e Quantidade Económica de Encomenda; utilizar a folha de 

cálculo na gestão de stocks.

Resumo do programa

- Enquadramento dos Stocks na Logística 

- Definição, Controlo e Classificação dos Stocks 

- A análise ABC 

- Variáveis e Sistemas de Gestão de Stocks

- Stocks de Segurança e Quantidade Económica de Encomenda 

- A Gestão Económica dos Stocks 

- Custos de Posse, de Aprovisionamento e de Aquisição 

- Indicadores de Gestão 

- Técnicas de Previsão da Procura 

- Simulação de uma Cadeia de Abastecimento

Rua da Piedade, 43 - 1º Sala 13  | 4050-481 Porto +351 22 605 22 50 formacao@knowit.pt  

Objetivos

Identificar objectivos, diferentes fases e atividades das auditorias. 

Desenvolver competências comportamentais para a auditoria a sistemas 

de gestão em geral e da qualidade em particular. Destina-se também a 

auditados, para que a participação em auditoria resulte em melhoria do 

sistema de gestão.

Resumo do programa

- Enquadramento: 

Definições e objectivos, classificações e fases das auditorias; 

Documentos de referência; A gestão de um programa de auditorias; 

Atividades de auditoria; Comunicação, atitudes e comportamento de um 

auditor; Responsabilidades de um auditor e de um auditado.

- Realização de uma Auditoria Interna ao SGQ: 

Planeamento; Análise da documentação; Repartição de tarefas das 

equipas e preparação dos documentos; Reunião de abertura, execução 

da auditoria, preparação de conclusões e reunião de encerramento.

- Elaboração do Relatório de Auditoria

13

FORMAÇÃO

http://www.knowit.pt/contactos/default.asp
http://www.knowit.pt/contactos/default.asp
mailto:formacao@knowit.pt
http://www.knowit.pt/Default/default.asp
http://www.knowit.pt/contactos/default.asp
mailto:formacao@knowit.pt


Duração 

16 horas

8 horas

15 horas

8 horas

12 horas

8 horas

8 horas

8 horas

16 horas

32 horas

Condução de Empilhadores

www.knowit.pt

Operação de Plataformas Elevatórias 

SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO

Segurança e Higiene no Trabalho

Brigadas de Emergência & Plano de Emergência

Condução de Empilhadores 

Emergência e Primeiros Socorros no Local de Trabalho

Operação de Pontes Rolantes

Plano de Emergência - Medidas de Autoproteção

Resgate e Salvamento em Linhas de Vida

Consulte o programa e mais detalhes de cada curso seguindo a hiperligação à respetiva página no nosso site.

As ações de formação podem ser realizadas em regime interempresas ou intraempresa e à medida das necessidades de cada 

organização.  Contacte-nos para conhecer as nossas condições.

Rua da Piedade, 43 - 1º Sala 13 | 4050-481 Porto +351 22 605 22 50 formacao@knowit.pt  

Objetivos

Identificar os tipos de acidentes de trabalho com empilhadores e 

consequências para o trabalhador e para o empregador; Identificar 

perigos, riscos e consequências associados ao posto de trabalho; 

Reconhecer normas e requisitos de legislação para utilização do 

empilhador; Identificar técnicas de movimentação de cargas evitando 

lesões muscular esqueléticas; Utilizar e conduzir empilhadores em 

condições de segurança.

Resumo do programa

1º dia - formação teórica; 2º dia - formação prática, incluindo treino com 

condução de empilhadores do tipo frontal e retrátil, operações de carga, 

descarga, elevação, manobra e parqueamento. Avaliação contínua e 

final com base em exercícios teóricos e práticos.

Esta formação responde à necessidade de cumprimento do art. 32º nº 1, 

do Decreto-Lei n.º 50/2005 de 25 de Fevereiro, segundo o qual “Os 

equipamentos de trabalhos automotores só podem ser conduzidos por 

trabalhadores devidamente habilitados.”  

Segurança em Trabalhos em Altura

Segurança no Trabalho em Armazéns

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO | CURSO EM DESTAQUE
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Duração 

30 horas

30 horas

30 horas

30 horas

30 horas

48 horas

48 horas

30 horas

Inglês Empresarial

www.knowit.ptRua da Piedade, 43 - 1º Sala 13 | 4050-481 Porto +351 22 605 22 50 formacao@knowit.pt  

Consulte o programa e mais detalhes de cada curso seguindo a hiperligação à respetiva página no nosso site.

As ações de formação podem ser realizadas em regime interempresas ou intraempresa e à medida das necessidades de cada 

organização.  Contacte-nos para conhecer as nossas condições.

Objetivos

Desenvolver competências em língua inglesa no contexto empresarial. 

No final da ação de formação, os formandos deverão ser capazes de: 

Identificar, aplicando, vocabulário relacionado com contexto 

empresarial;  Desenvolver e adquirir novas competências de oralidade 

que facilitem o contacto com o cliente; Desenvolver e adquirir novas 

competências de escrita que facilitem o contacto com o cliente; 

Reconhecer e aplicar conteúdos gramaticais no contexto profissional; 

Adaptar-se a novas situações potenciadas pelo contexto profissional.

Resumo do programa

- Socializing

- Telephoning

- Presenting

- Meetings

- Business vocabulary

- Business documents / Business letters

- Grammar

LÍNGUAS

Línguas estrangeiras

Alemão Iniciação

Espanhol Iniciação

Francês Iniciação

LÍNGUAS | CURSO EM DESTAQUE

Inglês Iniciação

Italiano Iniciação

Espanhol Empresarial

Francês Empresarial

Inglês Empresarial
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Duração 

90 horas

90 horas

60 horas

40 horas

Formação Pedagógica Inicial de Formadores . B-Learning

www.knowit.pt

FORMAÇÃO DE FORMADORES, GESTORES E TÉCNICOS DE FORMAÇÃO

Formação Pedagógica Inicial de Formadores . B-Learning

Formação Pedagógica Inicial de Formadores . presencial

Formação de e-Formadores

Formação Pedagógica Inicial e Contínua

Gestão e Coordenação da Formação

Consulte o programa e mais detalhes de cada curso seguindo a hiperligação à respetiva página no nosso site.

As ações de formação podem ser realizadas em regime interempresas ou intraempresa e à medida das necessidades de cada 

organização.  Contacte-nos para conhecer as nossas condições.

Rua da Piedade, 43 - 1º Sala 13 | 4050-481 Porto +351 22 605 22 50 formacao@knowit.pt  

CURSO EM DESTAQUE

Objetivos

Promover a aquisição, atualização e o aperfeiçoamento de 

competências ao nível da animação da formação e, também, na 

conceção e elaboração de programas de formação e de materiais 

pedagógicos. Dá acesso ao Certificado de Competências Pedagógicas 

(CCP) corresponde ao antigo CAP de Formador. É requisito para exercer 

a atividade de Formador e para a formação ministrada ser considerada 

certificada, nomeadamente para cumprimento das 35 horas de 

formação anual obrigatória, no âmbito do Código do Trabalho.

Resumo do programa

Formador: sistema, contextos e perfil

Simulação pedagógica inicial

Comunicação e dinamização de grupos em formação

Metodologias e estratégias pedagógicas

Operacionalização da formação: do plano à ação

Recursos didáticos e multimédia

Plataformas colaborativas e de aprendizagem

Avaliação da formação e das aprendizagens

Simulação pedagógica final
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Duração 

12 horas

12 horas

12 horas

Duração 

14 horas

16 horas

20 horas

20 horas

24 horas

Duração 

12 horas

16 horas

Duração 

16 horas

21 horas

32 horas

Duração 

6 horas

8 horas

Duração 

16 horas

Duração 

24 horas

32 horas

32 horas

www.knowit.pt

Apresentações Gráficas

Bases de Dados

Organização e Correio Eletrónico

Microsoft PowerPoint - Iniciação

Microsoft PowerPoint - Avançado

Microsoft Access - Iniciação

Microsoft Access - Intermédio

Microsoft Access - Avançado

Microsoft Excel - Desenvolvimento

INFORMÁTICA

Microsoft Word - Iniciação

Microsoft Word - Intermédio

Microsoft Word - Avançado

Microsoft Excel - Iniciação

Microsoft Excel - Intermédio

Microsoft Excel - Avançado

Análise de dados com Power BI

Processamento de texto

Folha de Cálculo

Microsoft Outlook - Iniciação

Microsoft Outlook - Avançado

Rua da Piedade, 43 - 1º Sala 13 | 4050-481 Porto +351 22 605 22 50 formacao@knowit.pt  

Microsoft Project - Planeamento e Gestão de projetos

Programação em ASPX

Consulte o programa e mais detalhes de cada curso seguindo a hiperligação à respetiva página no nosso site.

As ações de formação podem ser realizadas em regime interempresas ou intraempresa e à medida das necessidades de cada 

organização.  Contacte-nos para conhecer as nossas condições.

Programação PHP

Programação VBA em Access

Gestão de Projetos

Programação
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Microsoft Excel - nível Avançado

Análise de dados com Power BI

www.knowit.ptRua da Piedade, 43 - 1º Sala 13  | 4050-481 Porto +351 22 605 22 50 formacao@knowit.pt  

INFORMÁTICA | CURSOS EM DESTAQUE

Objetivos

- Executar formatação avançada e utilizar estilos

- Utilizar funções avançadas, incluindo financeiras, de lógica, de 

informação, de consulta e referência

- Utilizar as ferramentas de análise: atingir objetivo, Solver

- Executar a consolidação de dados

- Efetuar a análise de dados com tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos

- Automatizar tarefas com a criação e utilização de Macros

Resumo do programa

• Formatação e Estilos

• Proteção de células e folhas

• Proteção e partilha de ficheiros

• Modelos (Templates)

• Principais funções do Microsoft Excel

• Ferramentas de análise do Excel

• Consolidação de dados

• Análise de dados com tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos

• Automatização de tarefas com Macros

Objetivos

- Realizar transformação de dados com o Power BI desktop

- Funcionalidades de modelação de dados do Power BI

- Criar visualizações com Power BI desktop

- Implementar o serviço de Power BI

- Trabalhar com ligações a dados do Excel

- Trabalhar com ligações a bases de dados

- Trabalhar dados usando importação ou DirectQuery

- Usar Power BI móvel

Resumo do programa

• O que é o Self Service BI, Power BI Desktop, Power BI Service e Power 

BI Mobile

• Obter e tratar dados de diversas fontes; Limpar e transformar dados 

não normalizados

• Modelagem - Criar e gerir relações, colunas calculadas, medidas 

implícitas e explícitas; Introdução ao DAX

• Criar e personalizar visualizações

• Publicar e Partilhar - Power Bi Service, Dashboards, Power BI Mobile
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Duração 

12 horas

12 horas

Duração 

14 horas

14 horas

21 horas

28 horas

21 horas

14 horas

14 horas

Duração 

7 horas

15 horas

7 horas

12 horas

12 horas

14 horas

18 horas

6 horas

12 horas

18 horas

12 horas

Duração 

9 horas

9 horas

Duração 

14 horas

www.knowit.pt

Planeamento Estratégico de Organismos Públicos 

Saber Construir o QUAR 

Saber Monitorizar o QUAR 

Regime de Férias, Faltas e Licenças na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas

Avaliação Psicológica em Procedimentos Concursais

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – do Recrutamento à Aposentação 

Estatuto da Carreira Docente Universitária

Regime de Aposentação

Gestão de carreiras, Mobilidade e Cedência de interesse público

Entrevistas de Avaliação de Competências

Parentalidade nos Sectores Público e Privado

Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico

formacao@knowit.pt  Rua da Piedade, 43 - 1º Sala 13 | 4050-481 Porto +351 22 605 22 50 

Consulte o programa e mais detalhes de cada curso seguindo a hiperligação à respetiva página no nosso site.

As ações de formação podem ser realizadas em regime interempresas ou intraempresa e à medida das necessidades de cada 

organização.  Contacte-nos para conhecer as nossas condições.

SIADAP 123

SIADAP

Direitos e Deveres dos Trabalhadores em Funções Públicas

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Código dos Contratos Públicos

DASHBOARDS - Comunicar eficazmente à informação de gestão (inicial) 

Código do Procedimento Administrativo 

Performance Management na Área Pública

Gestão

Contratação Pública  •  Procedimento Administrativo

Elaboração de DASHBOARDS em POWER BI

Desenho e Implementação de Indicadores de Apoio à Decisão 

RGPD

A Proteção de Dados e a Administração Pública . O Novo Paradigma Jurídico

O Impacto do RGPD na Gestão dos Recursos Humanos da Administração Pública

Recursos Humanos

Tramitação do Procedimento Concursal de Pessoal na Administração Pública
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Código dos Contratos Públicos

A LTFP – do Recrutamento à Aposentação
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | CURSOS EM DESTAQUE

Objetivos

Proporcionar aos participantes um conjunto de conhecimentos que lhes 

permita dominar os principais contornos do Regime Jurídico inerente ao 

Código dos Contratos Públicos e a tramitação dos procedimentos de 

formação de contratos nos processos de empreitadas de obras públicas, 

de locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços na 

Administração Pública.

Resumo do programa

Âmbito da aplicação do Código dos Contratos Públicos

Tipos e escolha de procedimentos pré-contratuais

A formação dos contratos: regras comuns 

O ajuste direto. O concurso público

A execução do contrato

As plataformas eletrónicas de compras públicas

As novas diretivas da contratação pública

A revisão ao Código dos Contratos Públicos – principais alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto

Objetivos

Desenvolver competências no âmbito da gestão de recursos humanos, 

incluindo a análise das alterações e matérias introduzidas pela Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (Lei 35/2014, de 20 de Junho) no 

exercício de funções públicas, desde o recrutamento à aposentação.

Resumo do programa

A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

Os mapas de pessoal 

As regras gerais do recrutamento

As formas de vinculação

O contrato de prestação de serviços

A cessação do vínculo de emprego público

Regime de acumulação de funções

O regime das carreiras

A cedência de interesse públicos e a mobilidade

O regime remuneratório 

O regime de prestação de trabalho

O regime disciplinar 

Regras gerais sobre aposentação
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