
FORMAÇÃO EMPRESARIAL

CATÁLOGO DE FORMAÇÃO



EMPRESARIAL
FORMAÇÃO

EV Formação Profissional é uma empresa fundada a 23 de Março de 2011, com 

sede em Santa Maria da Feira e em 2013 abrimos mais um centro de formação 

em Vila Nova de Gaia.

A EV é uma entidade formadora certificada para ministrar formação profissio-

nal pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), com 

atuação a nível nacional. 

A nossa oferta formativa, aliada à elevada experiência profissional da nossa 

equipa de formadores, constituída exclusivamente por formadores certificados 

com o CCP (antigo CAP), assim como, as nossas excelentes instalações, garan-

tem uma formação de qualidade que trará os melhores resultados para os 

nossos clientes.

Sempre atentos às necessidades do mercado empresarial, diferenciamos a 

nossa atividade prestando formações altamente técnicas e especializadas, com 

elevado valor acrescentado para todos as empresas, profissionais e mercado 

em geral.

Os nossos métodos de ensino adaptam-se às necessidades do mercado. Temos 

várias possibilidades desde o ensino presencial nas nossas instalações, à pre-

sencial no sector empresarial, ao ensino à distância; B-learning e E-learning.
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Quinta do Areeiro, rua 12, nº 274, letra V

4520-615 São João de Ver
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213 - Audiovisuais e produção dos media 

Os programas de formação em audiovisuais e produção dos media dizem respeito às 
técnicas necessárias à produção de livros, jornais, programas de rádio e televisão, filmes, 
vídeos, música gravada e à reprodução gráfica. Esta área também se refere aos métodos de 
reprodução a cores, à fotografia e à computação gráfica, assim como à associação de ima-
gens, texto e ilustrações para a produção de livros, revistas, anúncios, documentos publici-
tários, etc. 
Esta área inclui os programas cujo conteúdo principal incida sobre as seguintes formações:
- Composição de texto.
- Composição de texto informatizada.
- Composição tipográfica.
- Conceção gráfica/design gráfico.
- Encadernação.
- Fotografia.
- Ilustração.
- Impressão.
- Produção assistida por computador.
- Produção cinematográfica.
- Produção de rádio e televisão.
- Produção multimédia.
- Produção musical.
- Realização gráfica / maquetização.
- Reprodução gráfica.
- Técnicas de som e imagem.
- Técnicas dos media.
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222 - Línguas e literaturas estrangeiras

A formação em línguas e literaturas estrangeiras diz respeito ao estudo da sua estrutura e 
composição, incluindo as respetivas culturas e linguísticas. Por língua estrangeira deve 
entender-se uma língua ensinada na qualidade de língua estrangeira ou de segunda língua. 
Por segunda língua entende-se uma língua nacional ensinada a alunos cuja língua materna é 
outra. Esta área inclui os programas cujo conteúdo principal incida sobre as seguintes 
formações:
- Interpretação de línguas.
- Línguas clássicas.
- Línguas estrangeiras.
- Literaturas estrangeiras.
- Segunda língua.
- Tradução.
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319 - Ciências sociais e do comportamento 

Os programas de Ciências sociais e do comportamento podem ser definidos em função do 
estudo e da influência que têm sobre as capacidades, intelectuais, sociais ou outras, das 
pessoas. Esta área inclui os programas de desenvolvimento pessoal e comportamental e se 
destinam a desenvolver competências chave e competências transferíveis. Esta área inclui 
os programas cujo conteúdo principal incida sobre as seguintes formações:
- Aptidões sociais e comportamentais.
- Argumentação e exposição.
- Assertividade.
- Autoestima.
- Capacidade de expressão e de comunicação.
- Cooperação e trabalho de equipa.
- Estudo e desenvolvimento de atitudes comportamentais.
- Gestão do tempo.
- Técnicas de procura de emprego.

FORMAÇÃO EMPRESARIAL

341 – Comércio

Os programas de formação em comércio (por grosso e retalho) dizem respeito à compra e 
venda de bens e serviços, incluindo a gestão dos stocks, a fixação dos preços, a prevenção 
das quebras, os sistemas e os processos de venda. Esta área também diz respeito ao estudo 
do funcionamento e tendências do comércio grossista e retalhista, assim como à venda de 
bens imobiliários.
Inclui os programas cujo conteúdo principal incida sobre as seguintes formações:
- Atividades imobiliárias.
- Compras.
- Gestão de stocks.
- Mediação.
- Serviços ao consumidor.
- Técnicas de demonstração.
- Venda a retalho.
- Venda em leilão.
- Venda por grosso.
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345 - Gestão e administração

Os programas de formação em gestão e administração dizem respeito ao planeamento, 
direção e controlo das funções e atividades das organizações e das instituições. Os progra-
mas de gestão que incluam a formação em administração, economia, finanças, etc., também 
são classificados nesta área se a gestão e a administração constituírem a vertente domi-
nante. Esta área inclui os programas cujo conteúdo principal incida sobre as seguintes 
formações:
- Administração.
- Ciências da gestão.
- Criação de empresas.
- Gestão da formação.
- Gestão de empresas.
- Gestão de escritórios.
- Gestão de pessoal.
- Gestão do emprego.
- Gestão e administração escolar.
- Gestão financeira.
- Gestão logística.
- Teoria e comportamento organizacionais.
- Formação para funções de direção no âmbito da gestão.
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481 - Ciências Informáticas

Os programas de formação em ciências informáticas dizem respeito ao desenho e desenvol-
vimento de sistemas e ambientes informáticos, assim como à conceção, manutenção e 
integração dos programas de computador. Esta área inclui os programas cujo conteúdo 
principal incida sobre as seguintes formações:
- Administração de redes.
- Análise de sistemas informáticos.
- Aplicações informáticas (conceção).
- Ciências informáticas.
- Conceção de sistemas informáticos.
- Informática.
- Linguagens de programação.
- Programação.
- Sistemas operativos.
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482 - Informática na ótica do utilizador

A formação em informática na ótica do utilizador diz respeito à utilização de computadores 
e de programas de computador para diversos fins. Os programas classificados nesta área 
são geralmente de curta duração.
Esta área inclui os programas cujo conteúdo principal incida sobre as seguintes formações:
- Folha de cálculo;
- Processamento de dados;
- Processamento de texto;
- Publicação assistida por computador;
- Utilização da Internet;
- Utilização de correio eletrónico.
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762 - Trabalho social e orientação

Os programas de formação em trabalho social e orientação dizem respeito ao estudo das 
necessidades dos indivíduos e de certos grupos da população no que se refere à proteção e 
assistência social, informação e orientação profissional e aos meios apropriados para 
responder àquelas necessidades. Esta área inclui os programas cujo conteúdo principal 
incida sobre as seguintes formações:
- Aconselhamento e orientação profissional;
- Aconselhamento familiar e matrimonial;
- Apoio a alcoólicos e a toxicodependentes;
- Apoio social;
- Maus tratos;
- Política social;
- Serviço social;
- Teoria social aplicada;
- Trabalho social.

811 - Hotelaria e restauração

A formação em hotelaria e restauração diz respeito ao estudo das tarefas ligadas ao forne-
cimento de alojamento, alimentos, bebidas e outros serviços relacionados, em estabeleci-
mentos hoteleiros, de restauração, de bebidas, etc. Esta área inclui os programas cujo 
conteúdo principal incida sobre as seguintes formações:
Catering;
Cozinha;
Formação de empregados de restaurante e bar;
Hotelaria;
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- Receção hoteleira;
- Restauração;
- Serviços de quartos;
- Técnicas de atendimento.
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812 - Turismo e lazer

Os programas de formação em turismo dizem respeito à comercialização, à informação e à 
publicidade relativas aos serviços e produtos turísticos. A formação em lazer inclui o estudo 
de atividades recreativas e de lazer para indivíduos ou grupos. Esta área inclui os programas 
cujo conteúdo principal incida sobre as seguintes formações:
- Atividades recreativas e de lazer.
- Formação de guias e acompanhantes.
- Formação de pessoal de terra (aeroportos).
- Programas turísticos.
- Serviços de agências de viagens.
- Serviços de viagens.
- Viagens e turismo.

815 - Cuidados de beleza

Os programas de formação em cuidados de beleza dizem respeito aos cuidados com os 
cabelos e com o corpo, nomeadamente com fins estéticos. Esta área inclui os programas 
cujo conteúdo principal incida sobre as seguintes formações:
- Cabeleireiro.
- Controlo de peso.
- Cosmética.
- Cuidados de mãos e pés.
- Esteticismo.

862 - Segurança e higiene no trabalho

A formação em segurança e higiene no trabalho diz respeito à identificação, avaliação e 
controlo dos fatores que têm influência sobre o ambiente profissional. Esta área inclui os 
programas cujo conteúdo principal incida sobre as seguintes formações:
- Ambiente de trabalho.
- Ergonomia.
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A formação em segurança e higiene no trabalho diz respeito à identificação, avaliação e 
controlo dos fatores que têm influência sobre o ambiente profissional. Esta área inclui os 
programas cujo conteúdo principal incida sobre as seguintes formações:
- Ambiente de trabalho.
- Ergonomia.

- Higiene no trabalho.
- Proteção no trabalho.
- Segurança industrial.
- Segurança no local de trabalho.
- Segurança no trabalho.
- Stress.
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