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Smart Learning 
Formação Profissional Certificada

A SMART LEARNING, empresa integrante do

grupo EDUCAR+, é uma Entidade Formadora

Certificada  pela  DGERT  -  Direção  Geral  do

Emprego  e  das  Relações  do  Trabalho  -  e

implementada no distrito de Lisboa como centro

de educação e formação profissional.

A SMART LEARNING desenvolve um trabalho

efetivo no sentido de responder ativamente às

suas  necessidades  e  da  sua  empresa,

apresentando conteúdos formativos relevantes

para  o  desenvolvimento  do seu  negócio  e/ou

promovendo  a  especialização  dos  seus

quadros  em  matérias  concebidas  de  acordo

com as suas necessidades. O nosso profundo

conhecimento do tecido empresarial português,

o constante acompanhamento das tendências

do  mercado  e,  sobretudo,  a  constante

adaptação  da  nossa  oferta  às  suas

necessidades fazem da SMART LEARNING o

seu parceiro de referência na formação.

MISSÃO:
Contribuir de forma decisiva para a evolução

pessoal  e  profissional  dos  que  nos

procuram,  através  de  uma  formação  de

qualidade,  ajudando  indivíduos  e

organizações  a  trilharem  caminhos  de

sucesso.

VALORES:
 Profissionalismo

 Competência

 Valorização de pessoas 

ÉTICA E NORMAS DE CONDUTA:
Estamos  empenhados  em  fortalecer

diariamente as relações estabelecidas com

todos  os  nossos  colaboradores,  clientes,

fornecedores,  parceiros e gerimos a nossa

atividade  com  práticas  honestas,  justas,

legais  e  transparentes.  O  nosso  principal

objetivo  é  garantir  a  plena  satisfação  de

todos  os  que,  direta  ou indiretamente  se

relacionam com a nossa atividade. 

L Í N GU AS

Desenvolva  as  suas

capacidades  de  comunicação

oral  e  escrita  e  abra  as  portas

para o mundo.

IN F OR M ÁT I C A

Otimize  os  seus  projetos

profissionais  conhecendo  e

aproveitando  o  melhor  que  o

mundo  da  informática  lhe  tem

para lhe oferecer.

M AT E M ÁT IC A

Pretende  otimizar,  controlar,

medir,  transformar?  Encontre  a

solução aplicando a matemática

na sua atividade profissional.

ES TAT ÍS T IC A

Para  decidir  corretamente  é

necessário  organizar,  medir,

analisar  e  interpretar.  Saiba

como.
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Formação presencial

A  formação  presencial  pode  ser

ministrada  nas  instalações  da  Smart

Learning  ou  nas  instalações  das

empresas.  Em  ambos  os  casos  cada

formação  seguirá  um  programa  e

calendário  próprio  adequado  às

necessidades de cada cliente.

Formação personalizada

Esta  modalidade  de  formação  é  ideal

para  profissionais  e  quadros  de

empresas  em  que  o  fator  tempo  é

essencial.  Nestes  casos,  a

calendarização,  ritmo  e  programa  de

formação  são  adaptados  às

necessidades  de  cada  formando  de

modo  a  que  o  processo  de

aprendizagem  vá  de  encontro  às

necessidades  especificas  de  cada

cliente.

Metodologia

As  formações  Smart  Learning  são

direcionadas  para  o  contexto

empresarial.  Neste  sentido  a

interatividade  combinada  com  modelos

teórico-práticos  é  algo  que  é

privilegiado. 

Gestor de cliente

A cada cliente é atribuído um gestor de

conta. Ele será responsável por gerir o

processo  de  formação,  os  programas,

calendários  e  contato  direto  com  o

cliente.

Em Portugal e no mundo

Ministramos  formação  não  só  na  área  da

grande  Lisboa  mas  também  em  todo  o

território  nacional  (Portugal  continental  e

ilhas) e nos países de expressão portuguesa.

Local de formação

O  centro  de  formação  Smart  Learning

localiza-se  no  distrito  de  Lisboa.  As

formações poderão ser ministradas quer nas

instalações  da  Smart  Learning  quer  nas

empresas  clientes.  A  coordenação  das

formações é sempre realizada pelo gestor de

cada cliente que verifica a disponibilidade do

formador e dos formandos. 

O  centro  de  formação  Smart  Learning  foi

pensado para a função a que se destina e

dotado de todos os recursos e equipamentos

adequados  às  necessidades  de  formação.

No que refere à localização encontra-se em

local de fácil acesso a autoestradas, junto ao

aeroporto  e  a  15  minutos  do  centro  da

cidade.

Porquê escolher a Smart Learning

Apesar de existirem muitos fatores que nos

distinguem das restantes ofertas na mesma

área,  destacamos  dois  fatores

diferenciadores preponderantes. Para nós, o

valor  encontra-se  nas  pessoas,  não  só  ao

nível dos nossos colaboradores, como todo o

nosso trabalho se centra no cliente.

Formação certificada DGERT

A qualidade  é  algo  de  extremo  valor  e

importância  para  a  Smart  Learning.  O

sistema  de  certificação  de  entidades

formadoras  pela  DGERT (Direção  Geral

do Emprego e das Relações do Trabalho),

a  par  de outros mecanismos,  é  um dos

garantes  da  qualidade  do  Sistema

Nacional  de  Qualificações  em  Portugal

pelo que foi o sistema adotado pela Smart

Learning.  Através  deste  sistema  são

reconhecidas  as  práticas  pedagógicas

adequadas  no  desenvolvimento  de

atividades  formativas  por  parte  das

entidades  formadoras.  Através  de

auditorias  é  realizado  um

acompanhamento  regular  da  atividade

das entidades formadoras.
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Área de Formação – Línguas e Literaturas Estrangeiras
Todos cursos são desenhados para que os formandos fiquem habilitados a comunicar efetivamente
na língua pretendida, em contextos profissionais. Será dada prioridade à construção de vocabulário
afeto a cada área profissional, à capacidade de escrever e falar em ambientes sociais e profissionais
de  forma  a  que  os  formandos  estejam  aptos  a  aplicar  os  novos  conhecimentos  em  situações
profissionais, conversas telefónicas, relatórios escritos, emails e apresentações profissionais.
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Código
UFCD Designação

Carga
Horária

Marketing e Publicidade

508 Língua Inglesa - conceção e promoção 50*

517 Língua inglesa - planeamento e gestão de recursos 50*

526 Língua inglesa - implementação e gestão 50*

531 Língua Inglesa - acompanhamento e avaliação 50*

Comércio

3462 Língua inglesa - informação e orientação 25

3469 Língua inglesa - promoção e divulgação de passeios equestres 25

3476 Língua inglesa - animação cultural 25

3486 Língua inglesa - informação 50*

3492 Língua inglesa - Atendimento - inglês técnico 50*

6957
Língua inglesa - informações acerca da vida quotidiana, compras, e 
serviços e locais de interesse turístico 50*

6962 Língua inglesa - atendimento e acolhimento 50*

354 Língua inglesa - atendimento 50*

Turismo e Lazer

358 Língua inglesa - atendimento no serviço pós-venda 50*

369 Língua inglesa - gestão de stocks 50*

380 Língua inglesa - marketing na venda 25

386 Língua inglesa - organização administrativa da venda 25

395 Língua inglesa - técnicas de venda 50*

399 Língua inglesa - negociação e serviço pós-venda 50*

402 Língua inglesa - armazém 50*

428 Língua inglesa - estudos de mercado e marketing mix 50*

447 Língua inglesa - e-marketing 50*

456 Língua inglesa - diagnóstico do espaço e análise do produto 25

465 Língua inglesa - execução de adereços 25

472
Língua inglesa - projetos, montagem, manutenção e desmontagem 
de exposições 25

354 Língua inglesa - atendimento 50*

371 Língua inglesa - vendas 50*

Indústria Alimentar

8214 Língua inglesa - pastelaria/padaria 25

371 Língua inglesa - vendas 50*

8218 Língua inglesa - informação turística da região 25

Finanças, Banca e Seguros

546 Língua inglesa - operações e caixa 50*

555 Língua Inglesa - produtos e serviços 25

560 Língua Inglesa - vendas, negociação e marketing 50*

Finanças, Banca e Seguros

628 Língua inglesa - técnicas de escrita 25

659 Língua inglesa - documentação comercial 25

658 Língua inglesa - comunicação administrativa 50*

Catálogo de Formação –  Smart Learning

Língua Inglesa                     ( Catálogo Nacional de Qualificações)
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Código
UFCD

Designação Carga
Horária

Serviços de apoio a crianças e jovens

3383 Língua inglesa - serviço de andares 50*

658 Língua inglesa - comunicação administrativa 25

Comércio

2892 Língua inglesa - agro-turismo 50*

3238 Língua inglesa - operação e reparação de equipamentos 50*

6495 Língua inglesa - comunicações marítimas 25

6499 Língua inglesa - atividade marítima 25

Hotelaria e Restauração

3392 Língua inglesa - serviço de rouparia - lavandaria 25

3426 Língua inglesa - manutenção hoteleira 25

3429 Língua inglesa - serviço de receção, atendimento e informação 
turística

50*

3436 Língua inglesa - serviço de reservas e apoio 50*

3444 Língua inglesa - acolhimento e assistência ao cliente 50*

4214 Língua inglesa - aplicada ao restaurante/bar 50*

4664 Língua inglesa - cozinha/pastelaria 25

8238 Língua inglesa - serviço de cozinha 25

8261 Língua inglesa - serviço de restaurante/bar 25

8307 Língua inglesa - turismo e hotelaria na região 25

8317 Língua inglesa - o profissional na restauração 25

8218 Língua inglesa - informação turística da região 25

Indústrias Extrativas

3938 Língua inglesa - produção e venda de produtos naturais derivados 
de plantas/algas 

25

Construção e Reparação de Veículos a Motor

4640 Língua inglesa - conformação de materiais -  moldes, cunhos e 
cortantes e estampagem

50*

4646 Língua inglesa - construções metálicas - soldadura, automação e 
robótica

25

4650* Língua inglesa - processos de pintura 25

4657 Língua inglesa - montagem de componentes 25

5794 Língua inglesa - Inglês técnico - aeronáutica 25

5745 Língua inglesa - Inglês técnico 25

Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros)

4792 Língua inglesa - produção e logística 50*

7810 Língua inglesa - indústria da madeira e mobiliário 25

4901 Língua Inglesa - indústria têxtil 25

5745 Língua inglesa - Inglês técnico 50*

Enquadramento na Organização/Empresa

5443 Língua inglesa - relações laborais - iniciação 50*

5444 Língua inglesa - relações laborais - desenvolvimento 50*

5445 Língua inglesa - relações laborais - aprofundamento 50*

Metalurgia e Metalomecânica

5794 Língua inglesa - Inglês técnico - aeronáutica 50*

5745 Língua inglesa - Inglês técnico 25
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Língua Inglesa
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Código
UFCD Designação

Carga
Horária

Ciências Informáticas

5745 Língua inglesa - Inglês técnico 50*

Eletricidade e energia

5745 Língua inglesa - Inglês técnico 50*

Saúde

6210 Língua inglesa - Inglês aplicado à Medicina 50*

Proteção de pessoas e bens

6517 Língua inglesa - Inglês técnico - aeródromos 25

História e arqueologia

7457 Língua inglesa - turismo cultural e ambiental 25

* Cursos de 50h contemplam: 25h presenciais + 25h trabalho individual prático.

Língua Inglesa – Outras formações

Designação
Carga

Horária

Transversal a todas as áreas

Curso Geral (níveis A1, A2 e B1) 90h/nível

Communication skills 25

Speaking and communication course for health professionals 25

English job search process 15

Business Communication 25

Catálogo de Formação –  Smart Learning

Língua Inglesa
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Catálogo de Formação –  Smart Learning

Língua Espanhola                 (Catálogo Nacional de Qualificações)
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Código
UFCD Designação

Carga
Horária

Enquadramento na Organização/Empresa

5446 Língua espanhola - relações laborais – iniciação 50*

Hotelaria e Restauração

6923 Língua espanhola - serviço de andares 25

6926 Língua espanhola - serviço de rouparia - lavandaria 25

6930 Língua espanhola - manutenção hoteleira 50*

6934
Língua espanhola - serviço de recepção, atendimento e informação 
turística 50*

6937 Língua espanhola - serviço de reservas e apoio 50*

6940 Língua espanhola - acolhimento e assistência ao cliente 50*

8222 Língua espanhola - informação turística da região 25

8251 Língua espanhola - serviço de cozinha 25

8275 Língua espanhola - serviço de restaurante 25

8301 Língua espanhola - cozinha/pastelaria 25

8311 Língua espanhola - turismo e hotelaria na região 25

8321 Língua espanhola - o profissional na restauração 25

8346 Língua espanhola - Língua espanhola aplicada ao restaurante/bar 25

Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro

4899 Língua espanhola - área comercial têxtil 50*

4900 Língua espanhola - conversação 50*

Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros)

6891 Língua espanhola - produção e logística 25

Secretariado e Trabalho Administrativo

6231 Língua espanhola - comunicação administrativa 50*

6232 Língua espanhola - documentação comercial 50*

6396 Língua espanhola - técnicas de escrita 25

Turismo e Lazer

6942 Língua espanhola - informação 50*

6948 Língua espanhola - informação e orientação 25

6951 Língua espanhola - promoção e divulgação de passeios equestres 25

6954 Língua espanhola - animação cultural 25

6959
Língua espanhola - informações acerca da vida quotidiana, compras
e serviços e locais de interesse turístico 50*

6964 Língua espanhola - atendimento e acolhimento 50*

* Cursos de 50h contemplam: 25h presenciais + 25h trabalho individual prático.

Língua Espanhola – Outras formações

Designação
Carga

Horária

Transversal a todas as áreas

Curso Geral (níveis A1, A2 e B1) 90h/nível

Comunicarse en español 25

Comunicacion de negocios 25
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Código
UFCD

Designação Carga
Horária

Comércio

3455 Língua francesa - atendimento 50*

3463 Língua francesa - informação e orientação 25

3470 Língua francesa - promoção e divulgação de passeios equestres 25

3477 Língua francesa - animação cultural 25

3487 Língua francesa - informação 50*

3493 Língua francesa - Atendimento - francês técnico 50*

6963 Língua francesa - atendimento e acolhimento 50*

Indústria Alimentar

1772 Língua francesa - pastelaria/padaria 25

8219 Língua francesa - informação turística da região 25

Secretariado e Trabalho Administrativo

698 Língua francesa - comunicação administrativa 50*

699 Língua francesa - documentação comercial 50*

6896 Língua francesa - técnicas de escrita 25

Serviços de apoio a crianças e jovens

698 Língua francesa - comunicação administrativa 50*

Hotelaria e Restauração

3307 Língua francesa - serviço de cozinha 25

3384 Língua francesa - serviço de andares 25

3393 Língua francesa - serviço de rouparia - lavandaria 25

4215 Língua francesa - aplicada ao restaurante/bar 25

4663 Língua francesa - cozinha/pastelaria 25

6929 Língua francesa - manutenção hoteleira 50*

6933 Língua francesa - serviço de receção, atendimento e informação 
turística

50*

6936 Língua francesa - serviço de reservas e apoio 50*

6939 Língua francesa - acolhimento e assistência ao cliente 50*

6958 Língua francesa - informações acerca da vida quotidiana, compras 
e serviços e locais de interesse turístico

50*

8219 Língua francesa - informação turística da região 25

8272 Língua francesa - serviço de restaurante/bar 25

8308 Língua francesa - turismo e hotelaria na região 25

8318 Língua francesa - o profissional na restauração 25

Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros)

6890 Língua francesa - produção e logística 25

Enquadramento na Organização/Empresa

5447 Língua francesa - relações laborais - iniciação 50*

História e Arqueologia

4151 Língua Francesa - apresentação e informação 25

4152 Língua francesa - património 50*

4153 Língua francesa - turismo cultural e ambiental 50*

* Cursos de 50h contemplam: 25h presenciais + 25h trabalho individual prático.

Catálogo de Formação –  Smart Learning

Língua Francesa                      (Catálogo Nacional de Qualificações)
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Designação Carga
Horária

Transversal a todas as áreas

Curso Geral (níveis A1, A2 e B1) 90h/nível

Communiquer en français 25

Communication d'entreprise 25
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Língua Francesa – Outras formações
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Código
UFCD Designação

Carga
Horária

História e Arqueologia

7459 Língua italiana - turismo cultural e ambiental 50*

7466 Língua italiana - apresentação e informação 25

7473 Língua italiana - património 50*
Hotelaria e Restauração

6925 Língua italiana - serviço de andares 25

6928 Língua italiana - serviço de rouparia - lavandaria 25

6932 Língua italiana - manutenção hoteleira 50*

6935
Língua italiana - serviço de recepção, atendimento e informação 
turística 50*

6938 Língua italiana - serviço de reservas e apoio 50*

6941 Língua italiana - acolhimento e assistência ao cliente 50*

8220 Língua italiana - informação turística da região 25

8249 Língua italiana - serviço de cozinha 25

8273 Língua italiana - serviço de restaurante 25

8299 Língua italiana - cozinha/pastelaria 25

8309 Língua italiana - turismo e hotelaria na região 25

8319 Língua italiana - o profissional na restauração 25

8344 Língua italiana - Língua italiana aplicada ao restaurante/bar 25
Indústrias Alimentares

8228 Língua italiana - pastelaria/padaria 25
Secretariado e Trabalho Administrativo

6898 Língua italiana - técnicas de escrita 25

6901 Língua italiana - comunicação administrativa 50*

6904 Língua italiana - documentação comercial 50*
Turismo e Lazer

6944 Língua italiana - informação 50*

6947 Língua italiana - Atendimento - italiano técnico 50*

6950* Língua italiana - informação e orientação 25

6953 Língua italiana - promoção e divulgação de passeios equestres 25

6956 Língua italiana - animação cultural 25

6961
Língua italiana - informações acerca da vida quotidiana, compras e 
serviços e locais de interesse turístico 50*

6966 Língua italiana - atendimento e acolhimento 50*

* Cursos de 50h contemplam: 25h presenciais + 25h trabalho individual prático.
Língua Italiana – Outras formações

Designação Carga
Horária

Transversal a todas as áreas

Curso Geral (níveis A1, A2 e B1) 90h/nível

Comunicare in italiano 25

comunicazione d'impresa 25

aliana – 
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Língua Italiana                              (Catálogo Nacional de Qualificações)
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Código
UFCD

Designação Carga
Horária

História e Arqueologia

7458 Língua alemã - turismo cultural e ambiental 50*

7465 Língua alemã - apresentação e informação 25

7472 Língua alemã - património 50*
Hotelaria e Restauração

3430
Língua alemã - serviço de recepção, atendimento e informação 
turística 50*

3437 Língua alemã - serviço de reservas e apoio 50*

3445 Língua alemã - acolhimento e assistência ao cliente 50*

6924 Língua alemã - serviço de andares 25

6927 Língua alemã - serviço de rouparia - lavandaria 25

6931 Língua alemã - manutenção hoteleira 50*

8221 Língua alemã - informação turística da região 25

8250* Língua alemã - serviço de cozinha 25

8274 Língua alemã - serviço de restaurante 25

8300 Língua alemã - cozinha/pastelaria 25

8310 Língua alemã - turismo e hotelaria na região 25

8320 Língua alemã - o profissional na restauração 25

8345 Língua alemã - Língua alemã aplicada ao restaurante/bar 25
Indústrias Alimentares

8229 Língua alemã - serviço de pastelaria/padaria 25
Secretariado e Trabalho Administrativo

6897 Língua alemã - técnicas de escrita 25

6900 Língua alemã - comunicação administrativa 50*

6903 Língua alemã - documentação comercial 50*
Turismo e Lazer

6943 Língua alemã - informação 50*

6946 Língua alemã - Atendimento - alemão técnico 50*

6949 Língua alemã - informação e orientação 25

6952 Língua alemã - promoção e divulgação de passeios equestres 25

6955 Língua alemã - animação cultural 25

6960
Língua alemã - informações acerca da vida quotidiana, compras, e 
serviços e locais de interesse turístico 50*

6965 Língua alemã - atendimento e acolhimento 50*

* Cursos de 50h contemplam: 25h presenciais + 25h trabalho individual prático.

Língua Alemã – Outras formações
Código

Designação
Carga

Horária

Transversal a todas as áreas

Curso Geral (níveis A1, A2 e B1) 90h/nível

Kommunizieren in Deutsch 25

Business-Kommunikation 25
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Código
UFCD Designação

Carga
Horária

História e Arqueologia

7453 Língua holandesa - turismo cultural e ambiental 50*

7460 Língua holandesa - apresentação e informação 25

7467 Língua holandesa - património 50*
Hotelaria e Restauração

7405 Língua holandesa - serviço de andares 25

7409 Língua holandesa - serviço de rouparia - lavandaria 25

7413 Língua holandesa - manutenção hoteleira 50*

7417
Língua holandesa - serviço de receção, atendimento e informação
turística 50*

7421 Língua holandesa - serviço de reservas e apoio 50*

7425 Língua holandesa - acolhimento e assistência ao cliente 50*

8223 Língua holandesa - informação turística da região 25

8252 Língua holandesa - serviço de cozinha 25

8276 Língua holandesa - serviço de restaurante 25

8302 Língua holandesa - cozinha/pastelaria 25

8312 Língua holandesa - turismo e hotelaria na região 25

8322 Língua holandesa - o profissional na restauração 25

8347 Língua holandesa - Língua holandesa aplicada ao restaurante/bar 25
Indústrias Alimentares

8231 Língua holandesa - serviço de pastelaria/padaria 25
Secretariado e Trabalho Administrativo

6897 Língua alemã - técnicas de escrita 25

6900 Língua alemã - comunicação administrativa 50*

6903 Língua alemã - documentação comercial 50*
Turismo e Lazer

7429 Língua holandesa - informação 50*

7433 Língua holandesa - Atendimento - holandês técnico 50*

7437 Língua holandesa - informação 50*

7445
Língua holandesa - informações acerca da vida quotidiana, 
compras, e serviços e locais de interesse turístico 50*

7449 Língua holandesa - atendimento e acolhimento 50*

* Cursos de 50h contemplam: 25h presenciais + 25h trabalho individual prático.
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Código
UFCD Designação

Carga
Horária

História e Arqueologia

7456 Língua sueca - turismo cultural e ambiental 50*

7463 Língua sueca - apresentação e informação 25

7470 Língua sueca - património 50*
Hotelaria e Restauração

7408 Língua sueca - serviço de andares 25

7412 Língua sueca - serviço de rouparia - lavandaria 25

7416 Língua sueca - manutenção hoteleira 50*

7420
Língua sueca - serviço de receção, atendimento e informação 
turística 50*

7424 Língua sueca - serviço de reservas e apoio 50*

7428 Língua sueca - acolhimento e assistência ao cliente 50*

8226 Língua sueca - informação turística da região 25

8255 Língua sueca - serviço de cozinha 25

8279 Língua sueca - serviço de restaurante 25

8305 Língua sueca - cozinha/pastelaria 25

8315 Língua sueca - turismo e hotelaria na região 25

8325 Língua sueca - o profissional na restauração 25

8350* Língua sueca - Língua sueca aplicada ao restaurante/bar 25
Indústrias Alimentares

8234 Língua sueca - serviço de pastelaria/padaria 25
Turismo e Lazer

7432 Língua sueca - informação 50*

7436 Língua sueca - Atendimento -  sueco técnico 50*

7440 Língua sueca - informação 50*

7448
Língua sueca - informações acerca da vida quotidiana, compras, e 
serviços e locais de interesse turístico 50*

7452 Língua sueca - atendimento e acolhimento 50*

* Cursos de 50h contemplam: 25h presenciais + 25h trabalho individual prático.
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Código 
UFCD Designação

Carga
Horária 

História e Arqueologia

7455 Língua norueguesa - turismo cultural e ambiental 50*

7462 Língua norueguesa - apresentação e informação 25

7469 Língua norueguesa - património 50*
Hotelaria e Restauração

7407 Língua norueguesa - serviço de andares 25

7411 Língua norueguesa - serviço de rouparia - lavandaria 25

7415 Língua norueguesa - manutenção hoteleira 50*

7419
Língua norueguesa - serviço de receção, atendimento e informação 
turística 50*

7423 Língua norueguesa - serviço de reservas e apoio 50*

7427 Língua norueguesa - acolhimento e assistência ao cliente 50*

8225 Língua norueguesa - informação turística da região 25

8254 Língua norueguesa - serviço de cozinha 25

8278 Língua norueguesa - serviço de restaurante 25

8304 Língua norueguesa - cozinha/pastelaria 25

8314 Língua norueguesa - turismo e hotelaria na região 25

8324 Língua norueguesa - o profissional na restauração 25

8349
Língua norueguesa - Língua norueguesa aplicada ao 
restaurante/bar 25

Indústrias Alimentares

8233 Língua norueguesa - serviço de pastelaria/padaria 25
Turismo e Lazer

7431 Língua norueguesa - informação 50*

7435 Língua norueguesa - Atendimento - norueguês técnico 50*

7439 Língua norueguesa - informação 50*

7447
Língua norueguesa - informações acerca da vida quotidiana, 
compras e serviços e locais de interesse turístico 50*

7451 Língua norueguesa - atendimento e acolhimento 50*

* Cursos de 50h contemplam: 25h presenciais + 25h trabalho individual prático.
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Código
UFCD Designação

Carga
Horária

História e Arqueologia

7454 Língua finlandesa - turismo cultural e ambiental 50*

7461 Língua finlandesa - apresentação e informação 25

7468 Língua finlandesa - património 50*
Hotelaria e Restauração

7406 Língua finlandesa - serviço de andares 25

7410 Língua finlandesa - serviço de rouparia - lavandaria 25

7414 Língua finlandesa - manutenção hoteleira 50*

7418
Língua finlandesa - serviço de receção, atendimento e informação 
turística 50*

6955 Língua alemã - animação cultural 25

7426 Língua finlandesa - acolhimento e assistência ao cliente 50*

8224 Língua finlandesa - informação turística da região 25

8253 Língua finlandesa - serviço de cozinha 25

8277 Língua finlandesa - serviço de restaurante 25

8303 Língua finlandesa - cozinha/pastelaria 25

8313 Língua finlandesa - turismo e hotelaria na região 25

8323 Língua finlandesa - o profissional na restauração 25

8348 Língua finlandesa - Língua finlandesa aplicada ao restaurante/bar 25
Indústrias Alimentares

8232 Língua finlandesa - serviço de pastelaria/padaria 25
Turismo e Lazer

7430 Língua finlandesa - informação 50*

7434 Língua finlandesa - Atendimento - finlandês técnico 50*

7438 Língua finlandesa - informação 50*

7446
Língua finlandesa - informações acerca da vida quotidiana, compras
e serviços e locais de interesse turístico 50*

7450 Língua finlandesa - atendimento e acolhimento 50*

* Cursos de 50h contemplam: 25h presenciais + 25h trabalho individual prático.
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Código
UFCD Designação

Carga
Horária

Indústrias Alimentares

8227 Língua chinesa - informação turística da região 25

8235 Língua chinesa - serviço de pastelaria/padaria 25
Comércio

8256 Língua chinesa - serviço de cozinha 25

8280 Língua chinesa - serviço de restaurante 25

8306 Língua chinesa - cozinha/pastelaria 25

8316 Língua chinesa - turismo e hotelaria na região 25

8326 Língua chinesa - o profissional na restauração 25

8351 Língua chinesa - Língua chinesa aplicada ao restaurante/bar 25

Língua Chinesa e Japonesa – Outras Formações

Designação
Carga

Horária

Transversal a todas as áreas

Curso Geral (níveis A1 e A2) 90h/nível

Língua Japonesa iniciação 30

Língua Chinesa iniciação 30
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Designação
Carga

Horária

Transversal a todas as áreas

Curso Geral (níveis A1, A2 e B1) 90h/nível

Curso pré-requisitos para A1.1- Introdução ao alfabeto latino básico 25

Comunicação em português 25

Comunicação empresarial – português para negócios 25
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Designação

Transversal a todas as áreas

Aferição nível – Inglês/Francês/Espanhol (de A1 a B1)

Aferição nível – Português (A2) - Para efeitos de residência permanente/nacionalidade

Aferição nível – Outras línguas (de A1 a B1)
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Área de Formação – Informática na ótica do utilizador
O  desenvolvimento  de  competências  no  domínio  da  informática  é  uma  valência  essencial  e
transversal aos diversos ramos de atividade. As formações Smart Learning visam não só garantir os
conhecimentos  fundamentais  dos  formandos  nas  principais  ferramentas  das  tecnologias  de
informação disponíveis no mercado de trabalho, bem como desenvolver e otimizar a sua utilização. O
conhecimento destes recursos permite realizar tarefas de forma mais rápida e eficiente, melhorando
o desempenho de cada organização.

Informática na ótica do utilizador

Informática na ótica do utilizador
Informática na ótica do utilizador

Informática na ótica do utilizador
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Código
UFCD Designação

Carga
Horária

Word

0754 Processador de texto - Word 50*

0755 Processador de texto - funcionalidades avançadas Word 25
Excel

0757 Folha de cálculo -Excel 50*

0778 Folha de cálculo- funcionalidades avançadas -Excel 25

3776 Informática - folha de cálculo e base de dados – Excel/Base dados 25
Internet

3772 Informática na ótica do utilizador – fundamentos – Internet/email 25

6516 Informática na ótica do utilizador – Folha de cálculo e intranet 25

7846 Informática - noções básicas – Windows  ou Google 50*
Poewr Point

0779 Utilitário de apresentação gráfica - Powerpoint 25
Ferramentas Colaborativas

7847 Aplicações informáticas na ótica do utilizador – vertente marketing 25
Aplicações Informáticas

4239 Aplicações informáticas – Costumer Relationship Management - CRM 25

* Cursos de 50h contemplam: 25h presenciais + 25h trabalho individual prático.

Informática na ótica do utilizador – Outras formações
Designação

Carga
Horária

Gestão de Projetos

Gestão de projetos com Microsoft Project 25
Excel

Análise, Visualização e Relatórios de dados em Excel 25
Análise Exploratória de dados com Excel 25
Excel, probabilidade e modelos de negócio 25
Visualização de dados com funcionalidades avançadas do Excel 25
Resolução de problemas de negócio com o Excel 25

Adobe

Adobe Photoshop - Essencial 25
Adobe After Effects - Essencial 25
Adobe Flash - Essencial 25

Access

Access Essencial 25
Access Avançado 25

CAD

Autocad 2D 25
Autocad 3D 25
Google SketchUp 25
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https://alison.com/courses/Google-SketchUp/content/scorm/3983/module-1-introduction-to-google-sketchup
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esignação
Carga

Horária

Sistemas de gestão de conteúdos - CMS

Sistema de gestão de conteúdos online (CMS – Drupal) – Inicial 25
Sistema de gestão de conteúdos online (CMS – Drupal) – Avançado 25
Como criar sites apelativos e uma presença efetiva online 25

SEO – Search Engine Optimization

Ferramentas Google Analytics, AdSense, Adwords e  Webmaster 25
Fundamentos de SEO – Search Engine Optimization 25
Otimização de sites para pesquisas online – Search Engine Optimization 25
Estratégias de conteúdo e táticas sociais para otimização SEO -Search Engine 
Optimization 25

Poewr Point

Apresentações Empresariais em PowerPoint 25
Ferramentas Colaborativas

Ferramentas Colaborativas empresariais – Ecossistema Google 25
Aplicações Informáticas

CODAPPS – Aplicações móveis sem conhecimentos de programação 25

Catálogo de Formação –  Smart Learning

Informática na ótica do utilizador – Outras formações
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Área de Formação – Estatística
As ações de formação de estatística estão concebidas para fornecer os conhecimentos de estatística
e técnicas de análise necessárias para um bom suporte às tomadas de decisão. Serão desenvolvidas
competências que compreendem a utilização de software estatístico com o Excel ou R, capacidade
de modelar dados, utilizar corretamente os conceitos probabilísticos a modelos de negócios, lidar
com a incerteza, criar modelos de regressão e realizar previsões.
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Designação
Carga

Horária

Ferramentas para negócios

Produção e exploração de dados na tomada de decisão em negócios 20
Inferência e predição estatística aplicada ao negócio 15

Fundamentos de análise de dados

Gestão e visualização de dados estatísticos 20
Ferramentas estatísticas para análise de dados 20
Modelos de regressão 20
Machine Learning para análise de dados 20

Estatístca com  R eSPSS

Probabilidade e dados com R 25
Inferência estatística com R 25
Modelos de Regressão Linear com R 25
Estatística Bayseana com R 25
Análise estatística utilizando SPSS 25

Análise de dados e construção de modelos de negócio

Análise de dados com Excel 15
Descritores e distribuições estatísticos de suporte à decisão de negócio 15
Testes de Hipóteses e Intervalos de Confiança aplicados a negócios 15
Modelos de Regressão Linear aplicados a negócios e finanças 15

Saúde

Estatística aplicada ao ramo da saúde: estimação, inferência e interpretação 25
Estatística aplicada ao ramo da saúde: métodos de regressão 25

E
st

at
ís

tic
a

Catálogo de Formação –  Smart Learning

Estatística
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Área de Formação – Matemática
Todas  as  ações  de  formação  são  desenhadas  para  que  os  formandos  fiquem  habilitados  a
desenvolver aptidões essenciais no domínio da matemática. As necessidades e exigências do mundo
empresarial  obrigam  cada  vez  mais  a  especialização  dos  seus  quadros.  O  ingresso  no  ensino
superior quer pela via regular ou através da opção de maiores 23 é por vezes a opção a seguir.
Neste contexto as nossas formações visam preparar os nossos formandos para um conjunto de
novas oportunidades.
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Designação
Carga

Horária

Transversal a todas as áreas

Curso de Matemática (Secundário) – Complemento escolar 35

Curso Intensivo de Matemática (Secundário) - Complemento escolar 20

Matemática – Funções Polinomiais 30

Matemática para todos 15

Curso Intensivo de preparação para Exame > 23 Matemática 10

ção
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Matemática
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Área de Formação – Programação
O mundo está cada vez mais dependente da tecnologia. As ações de formação da Smart Learning na
área da programação compreendem áreas que vão desde o desenho de aplicações web adaptadas
aos diferentes tipos de dispositivos atuais,  a ferramentas de análise e otimização matemática. A
especialização é um fator chave e as nossas ações visam fornecer as competências necessárias
para o sucesso dos nossos clientes.

Programação
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Designação
Carga

Horária

Transversal a todas as áreas

Desenvolvimento de aplicações Web: Conceitos Fundamentais 25

HTML, CSS e Javascript 25

Bootsrap 25

Desenvolvimento de WebSites Responsivos 25

Programação para web com JavaScript 25

Typescript 2 25

Fundamentos de Angular 25

Angular avançado 25

AngularJS 25

WebApps com NodeJS 25

Introdução ao ReactJS 25

Introdução ao JQuery 25

Programação em Matlab 25

Programação em R 25

OOP em JAVA 25

Resolução de problemas com JAVA 25

JAVA para Android 25

Programação VBA 25

Introdução ao Linux 25

Administração de sistemas Linux 25

Kubernetes - Introdução 25

DevOps 25

Metodologia de Testes e Integração contínua 25

Desenvolvimento de software com metodologia Agile 25

Agile e Scrum 25

Deployment de Aplicações no AWS 25

Cobol 25

Python 25

Visualização e análise de dados com Python 25

IoT - Introdução 25

C++ 25

Como criar ChatBots 25

Wildfly – Gestão, Clustering, Alta disponibilidade 25
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