


Enquadramento

O IEFP, IP, a CIP – Confederação Empresarial de Portugal e a Estrutura de Missão PORTUGAL DIGITAL acordaram a

promoção do programa EMPREGO + DIGITAL.

A AEP operacionaliza este programa com os seguintes objetivos:

i) O contributo para que a população portuguesa tenha, cada vez mais, as qualificações necessárias e

adequadas para vingar na transição digital da economia portuguesa;

ii) O incremento de medidas de sensibilização e a capacitação, no âmbito das empresas portuguesas, em

particular as PME tradicionais, para a importância da presença digital e da incorporação tecnológica nos respetivos

processos internos e nos modelos de negócio.



Emprego Mais Digital

Norte



Plano de Formação - Nível 2 
(Inferior ao 3.º ciclo do Ensino Básico)

Código CNQ Horas Designação Programa

0757 25 Folha de cálculo - funcionalidades avançadas http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/742

0765 50 Administração de redes http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/750

0768 50 Criação de sites WEB http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/753

7846 50 Informática - noções básicas http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/9160

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/742
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/750
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/753
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/9160


Plano de Formação - Nível 4 
(Igual ou superior 3.º ciclo do Ensino Básico)

Código CNQ Horas Designação Programa

0805 25 Estruturas de dados http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/787

6516 25
Informática na ótica do utilizador – folha de 

cálculo e intranet
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/6670

8849 25
Desenvolvimento de conteúdos multimédia 

para dispositivos móveis
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/11156

9976 25
Design e desenvolvimento de aplicações 

móveis
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/12669

9978 25
Técnicas de marketing digital e gestão de redes 

sociais
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/12671

9983 25 Desenvolvimento de base de dados http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/12676

10236 25
Plataformas WEB - promoção e gestão de 

conteúdos multimédia
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/13011

10245 25 Identidade corporativa e branding http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/13022

10246 25 Meios e suportes publicitários http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/13023

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/787
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/6670
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/11156
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/12669
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/12671
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/12676
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/13011
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/13022
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/13023


Plano de Formação - Nível 4 
(Igual ou superior 3.º ciclo do Ensino Básico)

Código CNQ Horas Designação Programa

0393 50 Internet como estratégia de marketing
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/

456

0530 50 Aplicação informática - gestão de projetos
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/

592

0780 50 Aplicações de gestão administrativa
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/

765

0781 50 Análise de sistemas de informação
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/

766

0801 50 Administração de redes locais
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/

783

0844 50 Segurança de redes
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/

824

9363 50 Produção audiovisual
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/

11923

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/456
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/592
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/765
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/766
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/783
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/824
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/11923


Entrada em vigor em 2020-12-22

Código 
CNQ

Horas Nível Designação Programa

10784 50 4
Gestão da presença empresarial nas 

redes sociais 
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/UFCD/Detalhe

/17528

10785 25 4 Publicidade nas redes sociais 
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/UFCD/Detalhe

/17529

10786 50 4 Prototipagem para a web 
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/UFCD/Detalhe

/17530

10788 25 4 Fundamentos da linguagem SQL 
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/UFCD/Detalhe

/17532

Mediante autorização do IEFP, é possível realizar outras UFCD – desde que de cariz Digital.

Exemplos:

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/UFCD/Detalhe/17528
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/UFCD/Detalhe/17529
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/UFCD/Detalhe/17530
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/UFCD/Detalhe/17532


Condições - Intraempresa

√ 15 formandos por turma (mínimo)

√ Subsídio de alimentação (4,77€) se a formação for em horário pós-laboral

√ Sessões de 3 horas

√ Seguro

Modalidades:
√ Presencial – cumprimento das normas da DGS

√ Online – Cisco Webex Meetings

Elegibilidade:



Contactos:

M: +351 924 128 842
formacao@aeportugal.pt

mailto:formacao@aeportugal.pt

