
Aposta da UDIPSS de Santarém nas formações modulares certificadas gratuitas 

(zona Centro e Alentejo) 

No último semestre de 2017, a UDIPSS de Santarém contribuiu para a certificação de 350 colaboradores 

das instituições suas associadas, num total de 450 horas de formação executadas em diferentes áreas 

de qualificação. 

Neste novo ano, a UDIPSS de Santarém mantém a aposta e prevê certificar, até junho de 2018, mais 480  

colaboradores das instituições suas associadas, e não só,  contribuindo, assim, para o aumento da 

qualificação profissional e para a qualidade dos serviços prestados pelas IPSS. 

Mais informamos que, qualquer instituição que se situe nas Nut II Centro ou Alentejo e que esteja 

interessada em usufruir de formação modular certificada gratuita para os seus colaboradores, deverá 

contactar esta União Distrital. 

Áreas disponíveis: 

213 - Audiovisuais e produção dos media 

215 - Artesanato 

341 - Comércio 

342 - Marketing e publicidade 

344 - Contabilidade e fiscalidade 

345 - Gestão e administração 

346 - Secretariado e trabalho administrativo 

347 - Enquadramento na organização/empresa 

481 - Ciências Informáticas 

522 - Eletricidade e energia 

541 - Indústrias alimentares 

582 - Construção civil e engenharia civil 

621 - Produção agrícola e animal 

622 - Floricultura e jardinagem 

729 - Saúde 

761 - Serviços de apoio a crianças e jovens 

762 - Trabalho social e orientação 

811 - Hotelaria e restauração 

812 - Turismo e lazer 

862 - Segurança e higiene no trabalho 

 

A título de exemplo sugerimos algumas ações formativas: 

https://www.pordata.pt/O+que+sao+NUTS


Curso Área  Unidade Descritivo das unidades Nível  
Carga 

horária 

Cuidados à pessoa idosa e saúde 

mental 

762 3538 Saúde da pessoa idosa - cuidados básicos 2 25 

762 3553 Saúde mental na 3.ª idade 2 25 

Higiene e segurança e primeiros 

socorros 

762 0349 
Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - conceitos 

básicos 
2 25 

762 3564 Primeiros socorros 2 25 

Ética e deontologia 
762  3539  Deontologia e ética profissional no apoio à comunidade 2  25 

761  0683  Ética e deontologia profissionais  2 25 

Gestão do trabalho e do tempo 762 0404 Organização pessoal e gestão do tempo 2 25 

Desenvolvimento infantil e atividades 

promotoras do desenvolvimento da 

criança 

761 3239 Acompanhamento de crianças - desenvolvimento infantil 2 25 

761 9185 
Cuidados de rotina diária e atividades promotoras do 

desenvolvimento da criança 
2 25 

Dinâmicas familiares e formas de 

parentalidade 

761 3242 Evolução e perspetivas da dinâmica familiar 2 25 

761 9186 Modelos familiares e formas de parentalidade 2 25 

Desenvolvimento da criança dos 0 aos 

3 anos e processo de socialização 

761 9183 Desenvolvimento da criança dos 0 aos 3 anos iniciação 2 25 

761 3250 Processo de socialização da criança 2 25 

Técnicas de expressão e atividades 

práticas de creche e jardins de infância  

761 3264 
Técnicas de expressão e atividades práticas de creche e jardins de 

infância - expressão musical 
2 25 

761 3266 
Técnicas de expressão e atividades práticas de creche e jardins de 

infância - expressão plástica 
2 25 

Saúde mental infantil e 

comportamnetos disfuncionais 

761 3255 Comportamentos disfuncionais na criança - expressão dramática 2 25 

761 3267 Saúde mental infantil 2 25 

Informática: word e excel 
481 0755 Folha de texto - funcionalidades avançadas 2 25 

481 0757 Folha de cálculo - funcionalidades avançadas 2 25 

Legislação laboral e organização do 

trabalho 

346 0674 Função pessoal legislação laboral 2 25 

346 0653 Arquivo organização e manutenção 2 25 

Gestão de stress e gestão de conflitos 
341 7229 Gestão do stress do profissional 2 25 

341 1531 Gestão de conflitos 2 25 

 

  

 


