
Power BI (Nível 2)
Ferramentas de Business Analytics e Business Intelligence ao serviço da sua empresa

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1260

Preço : 650,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Monitorizar o desempenho da sua área de negócio ou empresa é uma atividade
crítica. Todavia, a enorme quantidade de dados gerada atualmente torna esta atividade difícil e dispendiosa.

Através desta ação descubra como pode tirar partido desta informação melhorando os seus processos de tomada de
decisão.

Objetivos

No final do percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Melhorar o modelo de dados introduzindo Medidas;
Filtrar dados e utilizar parâmetros;
Criar Indicadores de performance;
Utilizar visualizações avançadas;
Criar dashboards;
Publicar e partilhar relatórios.

Destinatários

Para quem

Profissionais que necessitem no seu dia a dia de gerar indicadores de performance, relatórios e dashboards de
forma rápida dentro do ambiente Office 365.

Pré-requisitos

Recomendável a frequência do curso Power BI (Nível 1)

Percurso de aprendizagem

Criar colunas calculadas e medidas

Diferença entre Colunas e Medidas.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/management/power-bi-nivel-2-digital
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/management/power-bi-nivel-1
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Colunas Calculadas.
Cálculo de Medidas.
Funções DAX.
Funções de Agregação, Lógica, Texto e Tempo/Data.

Utilizar visualizações avançadas

Gráficos dinâmicos com medidas.
Criar previsões com base nos dados de histórico disponível.

Publicar e partilhar relatórios

Carregar relatórios para o PowerBI servisse.
Partilhar relatórios.
Gerar conteúdo para publicação em páginas web.

Criar dashboards

Gerar dashboards com base em diferentes relatórios.

Exercícios de aplicação prática

Métodos pedagógicos

Recurso aos métodos expositivos e demonstrativo;
Apresentação de cenários com base em casos reais;
Realização de exercícios.



Microsoft Excel (Nível Avançado)
Dominar as funcionalidades mais avançadas do Microsoft Excel e aplicá-lo às situações mais exigentes

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 609

Preço : 485,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato presencial e 100% digital 

O Microsoft Excel é uma das ferramentas mais utilizadas em qualquer área das empresas. Descubra como o pode utilizar
e melhore as suas competências para melhor executar as suas tarefas.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

otimizar, automatizar e fiabilizar os cálculos e o tratamento dos dados;
importar e organizar dados;
realizar tabelas de previsão;
otimizar situações de simulação baseadas em funções e gráficos.

Destinatários

Utilizadores que pretendem atingir um nível de excelência na utilização do Microsoft Excel.

Percurso de aprendizagem

Realizar cálculos

Referências Relativas, Absolutas e Mistas.
Funções avançadas das categorias Matemática e trigonometria; Estatística; Lógica; Consulta e Referência.
Cálculos com datas e horas.

Consolidar

Consolidar folhas de cálculo e livros por posição e por categoria.
Editar e atualizar as ligações.

Formatação Condicional

Validar dados

Proteger células, folhas e livros; ocultar folhas

Trabalhar com listas de dados e tabelas

Ordenar dados.
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Filtro Automático e filtro avançado.
Utilizar funções de base de dados.
Aplicar subtotais e destaques.
Formatar como tabela.

Tabelas dinâmicas

Criar e alterar o esquema de uma tabela dinâmica.
Modificar a orientação, o nome e a função de sumário dos campos.
Atualizar tabela dinâmica.
Agrupar e desagrupar dados.
Realizar cálculos.
Criar gráficos dinâmicos.

Ferramentas de simulação

Tabelas de simulação.
Atingir objetivo.
 
Gestor de cenários.

Personalizar o Excel

Definir as opções de trabalho do Excel.
Criar e personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido.
Ativar e desativar suplementos.

Macros

O que são?
Gravar uma macro com o assistente.
Ligar macros a botões.
Segurança de macros.

Métodos pedagógicos

Pedagogia baseada na metodologia hands on em que cada participante terá computador para experienciar os
temas abordados e desenvolver exercícios práticos propostos;
Plano pedagógico com alternância entre exposições e exercícios práticos individuais;
Análise e discussão de situações específicas apresentadas pelos participantes.

Pontos fortes

Conhecer as ferramentas avançadas do Excel.



Office 365 - Utilizador
Maximizar a utilização da plataforma colaborativa da Microsoft

Presencial

Duração : 1 dia ( 7 horas) Referência : 1238

Preço : 270,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato presencial e 100% digital 

Partilhe e modifique documentos online, aceda aos seus e-mails, contatos e agenda a partir de qualquer lugar, organize
reuniões remotamente, converse, utilizando um PC, um tablet ou um Smartphone ... Tudo isso, num ambiente seguro!

Todos estes serviços fazem parte do Office 365, a plataforma online colaborativa da Microsoft. Esta solução atraente
para pequenas empresas também atende às necessidades específicas de empresas de médio e grande porte. Descubra
as ferramentas e serviços oferecidos pelo Office 365.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Utilizar as várias ferramentas e serviços oferecidos pelo Office 365, a plataforma on-line colaborativa da Microsoft.

Destinatários

Qualquer profissional que use ou deseje descobrir os serviços on-line da plataforma colaborativa e de partilha do
Microsoft Office 365.

Percurso de aprendizagem

Introdução ao Office 365

Visão geral das diferentes aplicações.
Conceito e utilidade da Cloud.

Utilizar o Outlook Web App

Aceder aos emails.
Gerir e partilhar contatos, tarefas, agenda.

Teams

Alterar o seu indicador de presença.
Comunicar através de mensagens instantâneas.
Enviar ficheiros.
Fazer chamadas de áudio e vídeo para um ou mais participantes.
Partilhar um documento on-line, um programa, o quadro branco.
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Planear, organizar ou participar numa reunião on-line.
Criar equipas.
Criar canais.

OneDrive

Criar e editar documentos online: Excel, Word, PowerPoint ou OneNote.
Partilhar arquivos, pastas.
Coeditar documentos.

Descobrir outras ferramentas de colaboração

OneNote.
Yammer.
Sway, Planner, Video, ...

Métodos pedagógicos

Pedagogia baseada na metodologia hands on em que cada participante terá computador para experienciar os
temas abordados e desenvolver exercícios práticos propostos;
Plano pedagógico com alternância entre exposições e exercícios práticos individuais;
Análise e discussão de situações específicas apresentadas pelos participantes.

Pontos fortes

 Visão geral, prática e abrangente do Office 365: fornece uma visão geral dos serviços e ferramentas disponíveis
no Office 365 para a empresa e seus colaboradores.



New

Microsoft Flow
Automatizar fluxos de processos e tarefas

Presencial

Duração : 1 dia ( 7 horas) Referência : 1258

Preço : 300,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Saiba como criar e automatizar fluxos de processos e tarefa através do Microsoft
Flow, permitindo-lhe aumentar a sua produtividade diária e gerir eficazmente a informação atualmente “dispersa”
emvárias apps e plataformas.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Criar fluxos para automatizar processos de negócio;
Criar fluxos utilizando templates já existentes;
Alterar e adaptar fluxos existentes

Destinatários

Profissionais que necessitem de automatizar tarefas repetitivas tirando partido das ferramentas coloborativas
existentes no office 365.

Percurso de aprendizagem

Introdução ao Microsoft Flow

Automatização de Tarefas

Integrar diversos programas com Microsoft Flow

Criar fluxos com recurso a templates

Criar fluxos do “zero”

Exercícios de aplicação prática
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Métodos pedagógicos

Recurso aos métodos expositivos e demonstrativo;
Apresentação de cenários com base em casos reais;
Realização de exercícios.



New

Power Pivot
Criar modelos de dados, estabelecer relações e criar cálculos no Excel

Presencial

Duração : 1 dia ( 7 horas) Referência : 1261

Preço : 300,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato presencial e 100% digital 

Saiba como melhorar a analise de dados existentes e criar modelos de dados
através de uma simples folha de Excel.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Aceder a diferentes origens de dados;
Criar um modelo de dados;
Estabelecer relações entre tabelas provenientes de diferentes origens de dados;
Criar fórmulas com Dax;
Criar pivot tables e pivot charts.

Destinatários

Profissionais que utilizem o Excel no seu dia a dia e necessitem de ultrapassar as limitações associadas ao volume
de dados e à necessidade de conjugar informação de origem diferenciada.

Percurso de aprendizagem

Introdução ao Power Pivot

Aceder a diferentes origens de dados

Criar um modelo de dados

Definir relações;

Introdução ao DAX

Criação de Pivot Data
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Filtrar dados com slicers

Exercícios de aplicação prática

Métodos pedagógicos

Recurso aos métodos expositivos e demonstrativo;
Apresentação de cenários com base em casos reais;
Realização de exercícios.



Full Digital

Power BI (Nível 2)
Ferramentas de Business Analytics e Business Intelligence ao serviço da sua empresa

Á distância

Duração : 15 horas Referência : 1260E

Preço : 700,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Monitorizar o desempenho da sua área de negócio ou empresa é uma atividade crítica. Todavia, a enorme quantidade de
dados gerada atualmente torna esta atividade difícil e dispendiosa.

Através desta ação descubra como pode tirar partido desta informação melhorando os seus processos de tomada de
decisão.

Objetivos

No final do percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Melhorar o modelo de dados introduzindo Medidas;
Filtrar dados e utilizar parâmetros;
Criar Indicadores de performance;
Utilizar visualizações avançadas;
Criar dashboards;
Publicar e partilhar relatórios.

Destinatários

Para quem

Profissionais que necessitem no seu dia a dia de gerar indicadores de performance, relatórios e dashboards de
forma rápida dentro do ambiente Office 365.

Pré-requisitos

Recomendável a frequência do curso Power BI (Nível 1)

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/management/power-bi-nivel-2
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Percurso de aprendizagem

1ª Classe Virtual (3h00)

Criar colunas calculadas e medidas

Diferença entre Colunas e Medidas.
Colunas Calculadas.
Cálculo de Medidas.

Exercícios de aplicação prática

2ª Classe Virtual (3h00)

Criar colunas calculadas e medidas (continuação)

Funções DAX.

Exercícios de aplicação prática

3ª Classe Virtual (3h00)

Criar colunas calculadas e medidas (continuação)

Funções de Agregação, Lógica, Texto e Tempo/Data.

Exercícios de aplicação prática

4ª Classe Virtual (3h00)

Utilizar visualizações avançadas

Gráficos dinâmicos com medidas.
Criar previsões com base nos dados de histórico disponível.

Exercícios de aplicação prática

5ª Classe Virtual (3h00)

Publicar e partilhar relatórios

Carregar relatórios para o PowerBI servisse.
Partilhar relatórios.
Gerar conteúdo para publicação em páginas web.

Criar dashboards

Gerar dashboards com base em diferentes relatórios.

Exercícios de aplicação prática

Métodos pedagógicos

Recurso aos métodos expositivos e demonstrativo;
Apresentação de cenários com base em casos reais;
Realização de exercícios.




