
 “Projetos de Investimento” 

(UFCD 0606)  

25 h 

 

DATAS 

16 a 19 e 23 a 25 de setembro de 2013.   

 

 

  

HORÁRIO 

Laboral – 9h:30m às 13h:30m 

 

 

 

Carga Horária 

25 Horas 

 

 

 

LOCAL 

Ordem dos Enfermeiros 

Av. Almirante Gago Coutinho, nº 68, 2º andar. 

1700-028 Lisboa 

 

 

 

CONTACTOS 

GAFID - Gabinete de Formação, Investigação e 

Desenvolvimento 

 

t. 21 845 52 30  

gafid@ordemenfermeiros.pt  

 

 

OBJECTIVOS GERAIS 
 

- Reconhecer, organizar e planificar um projeto de investimento. 

- Acompanhar e controlar a execução de um projeto de 

investimento. 

- Proceder à hierarquização dos projetos em função de prioridades e 

custos. 

  

 

 
 

CONTEÚDOS 

 
 

- Formulação e identificação das necessidades do projeto de 

investimento 

• Formulação do projeto 

• Tomada de decisão 

• Chefe de projeto 

• Equipa de execução 

 

 

- Planificação do projeto de investimento 

• Planificação de tarefas 

• Encadeamento de tarefas 

• Estimativa de tempo 

• Planificação de recursos 

• Orçamentação e custos 

• Técnicas de planificação 

 

 

- Execução do projeto de investimento 

• Metodologias 

• Modelos relacionais 

 

 

- Controlo de execução 

• Acompanhamento 

• Auditoria 

• Documentação 

 

 

- Avaliação e seleção hierárquica de projetos 

• Análise custo - benefício 

• Avaliação económica dos projetos na ótica social 

• Análise de risco 

 

 

 

 

FORMADOR  
 

Pedro Dias Coelho 

 

 

 

DESTINATÁRIOS 
 

- Licenciados em Enfermagem; 

- Inscritos na Ordem dos Enfermeiros; 

- Em comprovada situação de desemprego. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

- A ANJE reserva-se o direito de não iniciar as formações nas 

datas previstas, caso não exista um mínimo de 15 formandos 

por turma. 

- Obtenção de um Certificado de Qualificações mediante 

avaliação positiva e assiduidade mínima exigida (90%). 

- Atribuição de subsídio de alimentação no valor de 4,27€/dia de 

formação efetiva. 

 

mailto:gafid@ordemenfermeiros.pt


 

Aplicações Informáticas  - 

Folha de Cálculo 

(UFCD 0506) 

25 h 

 
 

DATAS 

16 a 19 e 23 a 25 de setembro de 2013. 

 

 

 

HORÁRIOS 

Laboral - 14h às 17h:30m; 14h às 18h:00m. 

 

 

 

 

Carga Horária 

25 Horas 

 

 

 

LOCAL 

Ordem dos Enfermeiros 

Av. Almirante Gago Coutinho, nº 68, 2º andar. 

1700-028 Lisboa 

 

 

 

CONTACTOS 

GAFID - Gabinete de Formação, Investigação e 

Desenvolvimento 

 

t. 21 845 52 30  

gafid@ordemenfermeiros.pt  

OBJETIVOS GERAIS 

 

- Utilizar aplicações informáticas de folha de cálculo. 
 

 

 

CONTEÚDOS 
 

- Folha de cálculo - conceitos gerais 

 Conceitos básicos 

 Elementos de uma folha de cálculo 

 Ambiente de folha de cálculo 

 

- Ficheiros e folhas de cálculo 

 Abertura de ficheiros 

 Gravação de ficheiros 

 Utilização simultânea de ficheiros 

 Acesso aos últimos ficheiros utilizados 

 Alteração do nome e da posição de uma folha 

 

- Células 

 Inserção e edição de texto em células 

 Seleção de um conjunto de células 

 Movimentação rápida de células 

 Inserção de células 

 Cópia e eliminação de células 

 Preenchimento automático 

 Comando “anular” 

 Formatação do texto das células 

 

- Formatação de linhas e colunas 

 Seleção, inserção e eliminação de linhas e colunas 

 Largura de coluna e da altura de linha 

 Omissão e visualização de colunas 

 

- Fórmulas 

 Referências absolutas e relativas 

 Fórmulas associadas a cálculos 

 

- Impressão de folhas de cálculo 

 Definição da área a imprimir 

 Previsualização da impressão 

 Cabeçalho e rodapé 

 Margens 

 

- Funções 

 Funções financeiras 

 Funções estatísticas 

 Edição de funções 

 

- Gráficos 

 Tipos de gráficos 

 Inserção de dados para gráficos 

 Edição de gráficos 

 

- Desenho 

 Criação de desenhos e caixas de texto 

 Movimentação e reunião de objetos 

 

- Análise de dados em tabelas e listas 

 Criação, ordenação e filtragem de dados em listas 

 Formulários 

 

- Macro 

- Macro pré-definida 

 Macros de personalização das barras de ferramentas 

 Atribuição de uma macro a um botão 

 Gravação e execução de macros 

 Eliminação de macros 

 

 

  

FORMADOR 

 

Eduardo de Jesus 

 

 

DESTINATÁRIOS 

 

- Licenciados em Enfermagem; 

- Inscritos na Ordem dos Enfermeiros; 

- Em comprovada situação de desemprego. 

 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

- A ANJE reserva-se o direito de não iniciar as formações nas datas 

previstas, caso não exista um mínimo de 15 formandos por turma. 

- Obtenção de um Certificado de Qualificações mediante avaliação 

positiva e assiduidade mínima exigida (90%). 

- Atribuição de subsídio de alimentação no valor de 4,27€/dia de 

formação efetiva. 

mailto:gafid@ordemenfermeiros.pt


 

Gestão e Análise Financeira 

(UFCD 4320) 

25 h 

 

 

DATAS 

26 e 30 de setembro e 1 a 3, 7 e 8 de outubro de 

2013 

 

 

 

HORÁRIOS 

Laboral - 9h:30m às 13h:00m / 9h:30m às 

13h:30m.  

 

 

Carga Horária 

25 Horas 

 

 

  

LOCAL 

Ordem dos Enfermeiros 

Av. Almirante Gago Coutinho, nº 68, 2º andar. 

1700-028 Lisboa 

 

 

 

CONTACTOS 

GAFID - Gabinete de Formação, Investigação e 

Desenvolvimento 

 

t. 21 845 52 30  

gafid@ordemenfermeiros.pt  

 

OBJECTIVOS GERAIS 
 

- Identificar os objetivos da função financeira.  

- Descrever o ciclo financeiro da empresa.  

- Interpretar a informação económica, financeira e 

patrimonial contida, num balanço e em balanços 

sucessivos. 

- Elaborar um orçamento de tesouraria.  

- propor soluções financeiras ou alteração do plano de 

atividades da empresa em função dos resultados do 

orçamento de tesouraria. 

- Calcular o valor de uma quantia de dinheiro diferida no 

tempo.  

 

 

CONTEÚDOS 
 

A função financeira na empresa: 

- Conceitos;  

- Objetivos; 

- Os mecanismos financeiros na empresa; 

- Os fluxos reais e os fluxos monetários. 

 

O ciclo financeiro: 

Elementos que servem de base à análise da função financeira  

- O balanço; 

- A demonstração de resultados. 

 

Análise económico-financeira da empresa:  

- Critérios de análise; 

- Análise gráfica do Balanço; 

- Mapa de Origem e Aplicação de Fundos; 

- Método dos Indicadores ou Rácios. 

  

O Papel do gestor financeiro  

- A curto prazo; 

- A longo prazo . 

 

Estudo das fontes de financiamento. 

 

O Orçamento de Tesouraria e o Plano Financeiro. 

 

O risco como determinante da rentabilidade da empresa: 

- Comportamento do investidor face ao risco; 

- Variação de uma quantia de dinheiro no tempo. 

 

  

FORMADOR 
 

Pedro Gomes Vieira 

 

 

DESTINATÁRIOS 
 

- Licenciados em Enfermagem; 

- Inscritos na Ordem dos Enfermeiros; 

- Em comprovada situação de desemprego. 

 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

  

- A ANJE reserva-se o direito de não iniciar as formações nas 

datas previstas, caso não exista um mínimo de 15 formandos 

por turma 

- Obtenção de um Certificado de Qualificações mediante 

avaliação positiva e assiduidade mínima exigida (90%). 

- Atribuição de subsídio de alimentação no valor de 4,27€/dia 

de formação efectiva. 

mailto:gafid@ordemenfermeiros.pt


 “Gestão do Tempo” 

(UFCD 0686)  

25 h 

 

DATAS 

26 e 30 de setembro, 1 a 3, 7 e 8 de outubro de 

setembro de 2013.   

 

 

  

HORÁRIO 

Laboral - 14h:00m às 17h:30m e das 14h:00m às 

18h:00m. 

  

 

 

Carga Horária 

25 Horas 

 

 

 

LOCAL 

Ordem dos Enfermeiros 

Av. Almirante Gago Coutinho, nº 68, 2º andar. 

1700-028 Lisboa 

 

 

 

CONTACTOS 

GAFID - Gabinete de Formação, Investigação e 

Desenvolvimento 

 

t. 21 845 52 30  

gafid@ordemenfermeiros.pt  

 

 

OBJECTIVOS GERAIS 
 

- Identificar e aplicar técnicas individuais de gestão de tempo. 

- Planificar tarefas e atividades de trabalho. 

- Identificar desperdiçadores profissionais e pessoais. 

- Planificar a agenda de trabalho quer manual quer eletrónica. 

 

 
 

CONTEÚDOS 

 

- Técnicas individuais de trabalho 

- Planeamento de tarefas 

- Desperdiçadores de tempo 

- Agenda tradicional 

- Agenda eletrónica 

- Delegação eficaz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMADOR  
 

Pedro Dias Coelho 

 

 

 

DESTINATÁRIOS 
 

- Licenciados em Enfermagem; 

- Inscritos na Ordem dos Enfermeiros; 

- Em comprovada situação de desemprego. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

- A ANJE reserva-se o direito de não iniciar as formações nas 

datas previstas, caso não exista um mínimo de 15 formandos 

por turma. 

- Obtenção de um Certificado de Qualificações mediante 

avaliação positiva e assiduidade mínima exigida (90%). 

- Atribuição de subsídio de alimentação no valor de 4,27€/dia de 

formação efetiva. 

 

mailto:gafid@ordemenfermeiros.pt


 “Trabalho em Equipa e 

Desenvolvimento 

Profissional” 

8 h 

 

DATAS 

13 e 20 de setembro de 2013.   

 

 

  

HORÁRIO 

Laboral -  Das 10h:30m  às 14h:30m no dia 13 de 

setembro e das 9h:30m às 13h:30m no dia 20 de 

setembro 

 

 

Carga Horária 

8 Horas 

 

 

 

LOCAL 

Ordem dos Enfermeiros 

Av. Almirante Gago Coutinho, nº 68, 2º andar. 

1700-028 Lisboa 

 

 

 

CONTACTOS 

GAFID - Gabinete de Formação, Investigação e 

Desenvolvimento 

 

 

 

t. 21 845 52 30  

gafid@ordemenfermeiros.pt  

 

 

OBJETIVOS GERAIS 
 

- Reconhecer o seu papel em contexto profissional. 

- Reconhecer o seu papel na equipa. 

 
 

CONTEÚDOS 

  

- Trabalho de equipa. 

- Competências de Enfermeiro de Cuidados Gerais. 

- Competências de Enfermeiro Especialista. 

 

 

 

FORMADOR  
 

António Nabais 

 

 

 

DESTINATÁRIOS 
 

- Licenciados em Enfermagem; 

- Inscritos na Ordem dos Enfermeiros; 

- Em comprovada situação de desemprego. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

- A Ordem dos Enfermeiros reserva-se o direito de não iniciar as 

formações nas datas previstas, caso não exista um mínimo de 

15 formandos por turma. 

- Obtenção de um Certificado de Qualificações mediante 

avaliação positiva e assiduidade mínima exigida (90%). 

- Atribuição de subsídio de alimentação no valor de 4,27€/dia de 

formação efetiva. 

 

mailto:gafid@ordemenfermeiros.pt


 “Projetos em Saúde 

Desenvolvidos por 

Cuidados de Enfermagem” 

8h 

 

DATAS 

27 de setembro e 4 de outubro de 2013.   

 

 

  

HORÁRIO 

Laboral - 9h:30m às 13h:30m. 

  

 

 

Carga Horária 

8 Horas 

 

 

 

LOCAL 

Ordem dos Enfermeiros 

Av. Almirante Gago Coutinho, nº 68, 2º andar. 

1700-028 Lisboa 

 

 

 

CONTACTOS 

GAFID - Gabinete de Formação, Investigação e 

Desenvolvimento 

 

t. 21 845 52 30  

gafid@ordemenfermeiros.pt  

 

 

OBJECTIVOS GERAIS 
 

- Reconhecer ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de 

enfermagem. 

-  Programar projetos para clientes com diferentes necessidades de 

cuidados. 

 

 
 

CONTEÚDOS 

  

- Cuidados ao longo do ciclo de vida: 

Mulher Grávida 

Criança e Adolescente 

Adulto 

Idoso 

 

- Cuidados em contextos específicos: 

Escola 

Trabalho 

Residência 

Comunidade 

 

- Cuidados em situação de Saúde – Doença: 

Doença aguda. 

Doença crónica. 

 

 

 

 

 

FORMADOR  
 

António Nabais 

 

 

 

DESTINATÁRIOS 
 

- Licenciados em Enfermagem; 

- Inscritos na Ordem dos Enfermeiros; 

- Em comprovada situação de desemprego. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

- A Ordem dos Enfermeiros reserva-se o direito de não iniciar as 

formações nas datas previstas, caso não exista um mínimo de 

15 formandos por turma. 

- Obtenção de um Certificado de Qualificações mediante 

avaliação positiva e assiduidade mínima exigida (90%). 

- Atribuição de subsídio de alimentação no valor de 4,27€/dia de 

formação efetiva. 

 

mailto:gafid@ordemenfermeiros.pt


 “Projetos de Investimento 

em Saúde” 

8 h 

 

DATAS 

9 de outubro de 2013.   

 

 

  

HORÁRIO 

Laboral - 9h:30m às 13h:30m e das 14h:00m às 

18h:00m.  

  

 

 

Carga Horária 

8 Horas 

 

 

 

LOCAL 

Ordem dos Enfermeiros 

Av. Almirante Gago Coutinho, nº 68, 2º andar. 

1700-028 Lisboa 

 

 

 

CONTACTOS 

GAFID - Gabinete de Formação, Investigação e 

Desenvolvimento 

 

 

 

t. 21 845 52 30  

gafid@ordemenfermeiros.pt  

 

 

OBJETIVOS GERAIS 
 

- Conhecer as politicas e programas de saúde prioritários. 

- Conhecer outros programas e projetos de saúde. 

- Conhecer programas de apoio financeiro em saúde. 

 

 
 

CONTEÚDOS 

  

- Programa Nacional para a Diabetes;  

- Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA;  

- Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo;  

- Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável;  

- Programa Nacional para a Saúde Mental;  

- Programa Nacional para as Doenças Oncológicas;  

- Programa Nacional para as Doenças Respiratórias;  

- Programa Nacional para as Doenças Cérebro-cardiovasculares;  

- Intervenção Precoce na Infância  

- Crianças e Jovens em Risco 

 

 

 

FORMADOR  
 

António Nabais 

 

 

 

DESTINATÁRIOS 
 

- Licenciados em Enfermagem; 

- Inscritos na Ordem dos Enfermeiros; 

- Em comprovada situação de desemprego. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

- A Ordem dos Enfermeiros reserva-se o direito de não iniciar as 

formações nas datas previstas, caso não exista um mínimo de 

15 formandos por turma. 

- Obtenção de um Certificado de Qualificações mediante 

avaliação positiva e assiduidade mínima exigida (90%). 

- Atribuição de subsídio de alimentação no valor de 4,27€/dia de 

formação efetiva. 

 

mailto:gafid@ordemenfermeiros.pt



