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Código Módulos PT BR EN US FR DE IT ES RU HU ZH CZ NL AR CA PL MX ID

1. MANAGEMENT 

C012 Managerial Intelligence  - nível 1

M140 Ter êxito nos primeiros passos como gestor

M141 Os estilos de gestão

M142 Encorajar e manter a motivação da equipa

M143 Competências situacionais do gestor 

M144 Competências relacionais do gestor 

M145 Competências emocionais do gestor 

POD013 Boosting meetings appeal

POD014 Team meetings

POD015 Motivating / Marshalling / Performance

POD018 Managerial intelligence to stay efficient and effective

POD021 Managing as a coach: succeeding at helping others to succeed

POD030 Team projects: why they make sense

MF001 Leading team meetings

MF002 Management meetings: giving positive and constructive feedback

MF005 Resolving Conflicts

C013 Managerial Intelligence  - nível 2

M150 A flexibilidade comportamental do gestor

M151 Orientar as ações individuais e da equipa

M152 Tornar-se um gestor-coach

M153 Analisar problemas e tomar decisões

M154 Construir relações de ganhar-ganhar com a equipa

M155 O gestor como comunicador

M156 Lidar com as emoções da sua equipa

M157 Balancing the dual roles of people manager and technical expert 

M146 Day to day negotiation for managers

POD042 Helping to deliver a training course

POD043 Tackling management situations from a new angle

POD029 The art of delegating

POD024 Meet your key management tool: you

POD022 Compliance, or adjusting without bending out of shape

POD023 Resilience: how to bounce back when something unexpected happens

MF003 Communicating: how to get people on your side

MF004 Management meetings: delegating

C014 Managing Managers

M159 Boas práticas de liderança

M160 Saber construir uma zona de liderança

M161 Obter a adesão dos gestores ao processo de liderança

M162 Impacto pessoal e carisma do líder

M163 Os cinco critérios de excelência dos líderes

POD038 How leadership boosts performance throughout the company

POD039 Leadership and management

A CEGOC tem para si uma biblioteca de módulos disponíveis em diferentes idiomas.
Pode usar esta biblioteca para:

Biblioteca e-Learning
criar percursos personalizados, selecionando os módulos que precisa;

selecionar módulos e adaptar o conteúdo e design às suas necessidades.

MÓDULOS FOCUS
Sequências de aprendizagem com exercícios  
de aplicação de conhecimentos. Focadas num  
só objetivo pedagógico e de curta duração.

PODCAST 
Vídeos de curta duração sobre uma temática  
específica, como a representação  
de um problema, situação ou ideia.

MÓDULOS INTERATIVOS
Sequências interativas com exemplos, explicações  
e exercícios. Organizadas em torno de vários  
objetivos pedagógicos que equilibram  
o fundamento teórico com a aplicação prática.
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1. MANAGEMENT 

C015 Management transversal

M185 Positioning the cross-functional manager

M186 Lobbying strategy of the cross-functional manager

M187 Ensuring cross-functional coordination

M188 As chaves da comunicação do gestor transversal

M189 Leadership of the Cross-functional manager

POD016 Influencing without direct authority

POD017 Matrix management and its distinctive features

C011 Liderar e Gerir a Mudança

M080 Gerir a mudança: identificar o seu perfil

M081 Gerir a mudança: processos e instrumentos

M082 Gerir a mudança: criar uma visão do futuro

M083 Gerir a mudança: a rede de aliados

M084 Desencadear a dinâmica de mudança

C01 Resolver Problemas e Tomar Decisões

M01-006 Tomada de decisão individual

M01-007 Fatores pessoais na tomada de decisão

M01-008 Sistemas de apoio à decisão

M01-009 Decidir individualmente ou em grupo? 

M01-010 Passar da decisão à ação

2. LIDERANÇA

C01 Liderança e Coaching das Equipas

M01-001 Liderança e gestão na condução das equipas

M01-002 Estilos de liderança

M01-003 Desenvolver e manter a motivação da equipa

M01-004 Liderança e acompanhamento do desempenho 

M01-005 Conduzir e animar a dinâmica interna da equipa 

C081 Criar e gerir equipas orientadas para o cliente

M105 Fatores-chave de uma relação duradoura com o cliente

M106 O papel do gestor na relação duradoura com o cliente

M107 Gerar entusiasmo no cliente

M108 As reclamações numa relação duradoura com o cliente

M109 Dinamizar a cooperação interna em prol do cliente

POD031 The importance of customer relationships

POD032 Key points for customer satisfaction 

POD033 Dealing with a customer's emotions after securing a sale

POD040 Customer complaints

POD041 Customer satisfaction: a company-wide concern

C052 Conduzir e Gerir as Entrevistas de Avaliação de Desempenho

M210 Preparar a avaliação anual do desempenho

M216 Avaliar e alinhar objetivos de modo estratégico

M217 Desenvolver e manter competências

M218 O papel da ética e da integridade na avaliação

M219 Situações difíceis na entrevista de avaliação de desempenho

POD019 Tips and tricks for annual performance meetings

POD020 Annual performance reviews as tools to boost individual performance

C01 Resolver e Gerir Conflitos

M01-011 Dinâmica do conflito nas organizações

M01-012 Estratégias de gestão de conflitos

M01-013 A comunicação na resolução de conflitos

M01-014 A negociação na resolução de conflitos

M01-015 Conflitos nos grupos de trabalho e nas equipas 

Biblioteca e-Learning
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4. GESTÃO DE PROJETOS

C041 Excelência na gestão de projetos

M090 Princípios-base da gestão de projetos

M091 O enquadramento do projeto

M092 Planeamento de projetos

M093 Elaborar um orçamento de projeto

M094 Prever os riscos dos projetos

M095 Identifying customer expectations for project success

POD083 Good communication: an attitude or techniques? 

POD044 Benefits and drawbacks of the project charter

POD045 Pointers for new project managers

POD046 When and where to start managing a project

POD082 The most important skill for a project manager: communication 

POD084 Project manager: adopting the right level of control

POD085 Solutions for remote project management 

POD086 Conveying the project sponsor’s vision to the project team 

POD087 Taking your team’s emotions into account in your project management

POD088 What makes project management unique

MF016 Project Management: Mobilizing Team Members

MF017 Project management: managing multicultural situations

C042 Dealing with costs and risks

M096 Using earned value to optimise costs and deadlines

M097 Assessing and minimising project risks

M098 Make use of opportunities within the project team

M099 Monitoring and minimising risks

5. GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

C051 Recruiting success

M001 Confirming applicant’s suitability for the position

M002 Using a job profile in the recruitment process

C054 Managing Social Relations

M046 Preventing harassment in the workplace

M047 Reacting to a complaint of harassment

M050 Les sources de droit applicables en RH

M051 Les interlocuteurs externes de la fonction RH

M052 Le bulletin de paie et la protection des salaires

POD076 Transferring individual rights to training

POD077 The legal options to prevent workplace harassment 

POD078 Dealing with unfitness from a compensation perspective

C059 Managing diversity

M039 Valuing your experienced staff

M040 Valuing your experienced collaborators

M049 Valuing your experience

C05 Plano de formação

M05-022 Os desafios das organizações e o papel da formação

M05-023 Diagnosticar necessidades para o plano de formação

M05-024 Preparar o plano de formação

M05-025 Realizar o plano de formação

Biblioteca e-Learning

MÓDULOS FOCUS
Sequências de aprendizagem com exercícios  
de aplicação de conhecimentos. Focadas num  
só objetivo pedagógico e de curta duração.

PODCAST 
Vídeos de curta duração sobre uma temática  
específica, como a representação  
de um problema, situação ou ideia.

MÓDULOS INTERATIVOS
Sequências interativas com exemplos, explicações  
e exercícios. Organizadas em torno de vários  
objetivos pedagógicos que equilibram  
o fundamento teórico com a aplicação prática.
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5. GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO / DOS RECURSOS HUMANOS (SEO)

C053 Formar com talento

M029 Gerir situação de formação difíceis

M030 Animar uma ação de formação

M031 Conceber e utilizar diapositivos em formação

M032 Como aprendem os adultos

M033 Avaliar o que se aprendeu na formação

M034 Designing a training programme

C05 Preparar e animar uma sessão formativa

M05-001 Conhecer a pedagogia de adultos

M05-002 Definir objetivos pedagógicos 

M05-021 Preparar uma ação de formação

M05-006 Dominar as potencialidades dos recursos didáticos 

M05-007 Criar suportes visuais eficazes para a formação 

M033 Avaliar o que se aprendeu na formação

C05 Design de meios e suportes pedagógicos

M05-006 Dominar as potencialidade dos recursos didáticos 

M05-011 Criar meios visuais eficazes

M05-012 Usar o powerpoint para criar apresentações 

M05-013 Usar a criatividade no design de meios pedagógicos 

C05 Formação experiencial

M05-015 Os jogos como experiência de aprendizagem 

M05-016 Explorar os jogos durante a formação

M05-017 A metodologia da formação outdoor 

M05-018 Conceber um jogo pedagógico 

M05-019 O papel do formador

M05-020 A transferência da aprendizagem 

6. DESENVOLVIMENTO PESSOAL & PROFISSIONAL

DESENVOLVIMENTO PESSOAL

C022 Excelência interpessoal

M013 Os três pilares da excelência interpessoal

M014 Desenvolver uma estratégia de comunicação interpessoal

M015 Conhecer-se melhor para comunicar melhor

M016 Três ferramentas para uma boa comunicação

M017 Três alavancas essenciais para a cooperação

C021 Quatro pilares para a afirmação pessoal

M008 Fundamentos da inteligência emocional

M009 Gerir o stress para ganhar tempo

M010 Estratégias para reduzir o nível de stress

M011 Assertividade: conhecer o seu perfil

M012 As ferramentas da assertividade

M026 Autoestima: modo de funcionamento

C025 Gerir emoções em situações difíceis

M190 O impacto das emoções no local de trabalho

M191 Desenvolver a sua consciência emocional

M192 Compreender a disfunção emocional

M193 Compreender e expressar a tensão de forma positiva

M194 Controlar as suas emoções

Biblioteca e-Learning
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6. DESENVOLVIMENTO PESSOAL & PROFISSIONAL

DESENVOLVIMENTO PESSOAL

C021 Desenvolvimento pessoal

M007 Improving communication by adapting to others

M027 The four keys to developing self-esteem

M028 Maintaining your self-esteem

M171 Staying healthy

M128 Les 6 types de personnalité en PCM

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

C032 Powerful Presentations

M211 Os estilos de comunicação

M212 Estruturar mensagens que causem impacto

M213 Sinergologia®: a comunicação não verbal

M214 Gerir situações difíceis durante a apresentação

M215 Comunicação virtual

POD028 The various presentation outlines

POD116 Creating compelling visuals

POD037 Non-verbal communication

MF018 Réussir sa soutenance de mémoire

C032 Técnicas de apresentação

M057 Preparar uma comunicação para o grupo

M03-005 Adequar os suportes à estrutura da apresentação

M03-018 Utilizar elementos persuasivos na comunicação

M03-006 Gerir o grupo durante a apresentação

C03 Preparar e conduzir reuniões

M03-001 Reuniões: quando e como preparar

M03-002 Estilos de condução de reuniões 

M03-003 Conduzir uma reunião 

M03-004 Facilitar a participação durante uma reunião 

C033 Gestão do tempo

M060 Gestão do tempo: conheça as suas características pessoais

M061 Gestão do tempo: defina as suas prioridades

M062 Doze práticas para ganhar tempo

M009 Gerir o stress para ganhar tempo

M03-009 A delegação para a gestão do tempo 

POD012 Specific time management issues in a changing environment

POD027 Time management and the system’s ecology 

POD036 The keys to improve your organisation starting today 

POD073 A tale about time

POD114 Managing Email Effectively

MF011 Time Management: Dealing with Urgent Requests

C033 Gestão do tempo: Equilibrar a carreira com a vida pessoal

M223 Lidar com as atividades "comedoras de tempo"

M224 Gestão estratégica do tempo

M225 Focalização nas suas prioridades

M226 Melhorar o desempenho através da perceção do tempo

M227 Aumentar a produtividade num mundo em rápida mudança

Biblioteca e-Learning
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

C031 Comunicação escrita

M054 Como escrever um email eficaz

M055 Ecrire sans erreur

M056 Técnicas de redação para uma escrita convincente

C024 Creative thinking

M175 The five secrets of creative minds

M176 Successfully animate a creativity session

C075 Inovação

M063 Inovação, questão de todos

C023 Making your retirement a success 

M172 Successful retirement: managing your lifechange

M173 Successful retirement: keys to a balanced lifestyle

C000 Eficácia Profissional

M038 Improving your memory

M059 Ler depressa e bem

M174 Accélérer son intégration en entreprise

M03-007 Gerir e controlar os seus e-mails

8. MARKETING E ESTRATÉGIA DIGITAL

C071 Os Fundamentos do Marketing

M041 O processo de marketing

M042 A análise SWOT

M043 O plano de marketing

M044 O marketing mix

M045 A estratégia de comunicação

M158 Construire et interpreter 3 matrices du marketing

M195 Developing consistency through marketing strategy

M196 Leading an international marketing community

POD107 2 key points for making a success of your multi-channel strategy

C072 Operational Marketing

M07-001 O papel de assistente de marketing

M07-002 Marketing estratégico e domínios de aplicação

M07-003 Marketing operacional e domínios de aplicação

M07-004 A recolha de informação para o marketing

M07-005 Ações de marketing operacional

C072 Operational Marketing

M021 Strategic marketing plans

M022 Sales support

M023 Promotions

M065 Relationship marketing strategy

M066 Relationship marketing in practice

M197 Using customer equity to create value

M198 Aligning objectives with market forecasts

M199 Launching a new product successfully

POD089 Marketing dashboards

C073 Webmarketing

M024 Five steps to generating website traffic

M025 Four steps to increasing website loyalty

POD108 3 key points for selling by email

POD109 5 key points for reputation management

POD110 3 good practices for advertising on mobile phones

POD111 Keeping an eye on social networks: 3 key reflexes
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8. MARKETING E ESTRATÉGIA DIGITAL

C074 Online communication

M064 Writing a successful newsletter

M180 Sharing information with blogs and wikis

M181 Creating your website

M074 Escrever para a web

POD067 Best practices for social networks

POD068 Digital publishing

POD069 iPads and e-pads in companies

POD070 Mobile applications and sites in companies

POD071 Web 2.0 and social media

9. VENDAS E NEGOCIAÇÃO COMERCIAL

C085 Commercial Management for non commercials

M115 Sales for non-sales managers

M116 Negotiation for non-sales managers

MF019 Organiser la collaboration avec le commercial

C086 Key Account Management

M205 The importance of the Key Account Manager

M206 Analysing strategic customers successfully

M207 Identifying the stakes of the Account Business Plan

M208 Managing action plans in teams

M209 Removing the five major obstacles to effectiveness

POD035 What you need to know about strategic customers

POD052 The relational dimension of the KAM 

C084 Gerir equipas comerciais em contexto de mudança

M120 Missão e atitudes do gestor comercial bem sucedido

M121 Gerir a equipa de vendas num ambiente de incerteza e mudança

M122 Gerir a atividade comercial em contexto de incerteza e mudança

M123 Reuniões comerciais bem sucedidas

M124 Motivar a equipa comercial para a ação

M200 Overview of best practices in wage policy

M201 Using freedom to build loyalty in sales executives

M202 Manage sales people’s sensibility to build loyalty

M203 Using ambition to build loyalty in sales people

M204 Managing the unexpected when building loyalty

POD007 Sales-executive motivation and performance 

POD008 What makes sales management unique

POD009 Successful business meetings

POD050 Setting customer-focused individual and group objectives

POD093 Once upon a time there was a young sales manager 

POD094 How the relationship between sales executives and managers impacts 
sales performance

MF006 Advice to a new sales manager

MF007 Commercial management: gaining the trust of your sales team  
members

C08 Introdução às técnicas de venda

M08-001 Cinco etapas para cinco desejos

M08-002 Preparar o êxito da entrevista de vendas

M08-003 Descobrir as necessidades e motivações do cliente

M08-004 Argumentar para convencer o cliente

M08-005 Conduzir o cliente para o fecho da venda

M08-006 Acompanhar para fidelizar o cliente

Biblioteca e-Learning
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4. VENDAS E NEGOCIAÇÃO COMERCIAL

C08 Aperfeiçoamento nas técnicas de venda

M08-024 Conceitos-chave na venda

M08-025 Os atores da venda

M08-026 Estratégias de persuasão na venda

M08-027 Conseguir o acordo do cliente

M08-028 Os diálogos difíceis na venda

M08-029 Ultrapassar situações difíceis na venda

C082 Influência e Persuasão: convencer os seus clientes

M135 A arte de convencer pela escuta

M136 Convencer com uma oferta vencedora

M137 Aumentar o poder de persuasão através da comunicação

M138 Usar as emoções para reforçar a confiança

M139 Usar o carisma em situações difíceis

POD010 The CRAC method in practice

POD034 Building your Account Business Plan

POD048 Using the SAFI questioning technique

POD049 Ethical persuasion

POD091 Selling to a group of decision-makers

POD092 Asking the right questions to sell a full solution 

C03 Estratégias de persuasão

M03-015 Da influência à persuasão 

M03-016 6 Estratégias gerais de influência 

M03-017 Argumentar de forma mais persuasiva 

M03-018 Utilizar elementos persuasivos na comunicação

M03-019 As 2 vias para a persuasão

C082 Venda de Alto Desempenho

M129 Ver pelos olhos do cliente

M130 Preparar o êxito partilhado

M131 Descobrir o mundo escondido do cliente

M132 Apresentar a sua proposta com paixão

M133 Conduzir a entrevista de venda para o acordo mútuo

M134 Construir o êxito partilhado e sustentável

POD010 The CRAC method in practice

POD034 Building your Account Business Plan

POD048 Using the SAFI questioning technique

POD049 Ethical persuasion

POD091 Selling to a group of decision-makers

POD092 Asking the right questions to sell a full solution 

MF008 Sales meetings: making a success of the contact and familiarisation 
stages

MF009 Sales meetings: making a success of the negotiation and deal  
conclusion stages

C083 Negociação Comercial em 3 Dimensões

M110 Fundamentos da negociação comercial

M111 Preparar as negociações comerciais

M112 Negociação comercial: 7 chaves para uma reunião eficaz

M113 Negociação comercial: lidar com as armadilhas

M114 Negociação comercial: ser assertivo

POD005 Emotions in negotiations

POD006 Interpersonal relationships during negotiation meetings

POD051 Where negotiations fit into business processes

Biblioteca e-Learning
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4. VENDAS E NEGOCIAÇÃO COMERCIAL

C08 Negociação Comercial - nível 2

M08-012 Conceitos chave em negociação

M08-013 Estilos e estratégias de negociação

M08-014 Garantir o sucesso da negociação

M08-015 Negociação intercultural

M08-016 Negociação com recurso às TIC

M08-017 Criatividade na negociação

C081 Três Alianças para Fidelizar Clientes

M100 Os desafios da relação cliente

M101 Relação cliente: construir a confiança

M102 Relação cliente: praticar a escuta ativa

M103 Relação cliente: conseguir o acordo

M104 Fidelizar através da relação com o cliente

C03 Protocolo, imagem e organização de eventos profissionais

M03-010 A Organização a Imagem e o Protocolo 

M03-011 Protocolo Empresarial vs. Protocolo Social 

M03-012 Estabelecer contactos em nome da organização

M03-013 Planeamento e organização de eventos profissionais 

M03-014 Estabelecer uma relação eficaz com a comunicação social 

10. COMPRAS, APROVISIONAMENTOS E LOGÍSTICA 

C091 Best Purchasing Practices

M067 The purchasing process

M068 Purchasing project: needs analysis

M069 Purchasing project: supplier market analysis

M070 Purchasing project: cost analysis

M071 Purchasing strategies

POD001 Analysing your purchasing portfolio

POD002 Situating the Purchasing function today

C09 Purchasing negotiation: developing effective behaviour

M072 Understanding the salesman

M073 Structuring your argument

M117 Conflict in purchasing

M118 Impact of emotion in purchasing

M119 Buying negotiation: analysing the situation

M125 Les bases juridiques du contrat d’achats

M126 Bonnes pratiques de l’approvisionnement

M127 Optimiser la gestion des stocks

POD003 A few tips to get off to a great start as a Purchasing Manager

POD004 Situational intelligence during purchasing negotiations

POD047 Tips to boost your next purchasing negotiation meeting

MF012 Purchasing negotiation: playing the credibility card

MF013 Purchasing negotiation: mastering the 3 key stages

Biblioteca e-Learning
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11. FINANÇAS, CONTROLO DE GESTÃO E CONTABILIDADE

C061 Business Driving

M075 A lógica da performance financeira

M076 Elaborar e explorar um orçamento

M077 Visão estratégica e gestão das atividades

M078 Construir e aplicar o quadro de indicadores

M079 Gerir os riscos operacionais

M182 Descodificar o balanço e a demonstração de resultados

M183 Analisar e avaliar os elementos financeiros da empresa

M184 Identificar a sua contribuição para a criação de valor

POD098 Using dashboards to manage and direct

POD099 Selling your budget

C062 Finanças

M147 Bâtir et exploiter un plan de trésorerie

M148 Bâtir et exploiter uns prévision financière à moyen terme

M149 Les indicateurs financiers de performance économique

M177 How to carry out a financial analysis

M178 Asserting the profitability of an investment project

M179 Analysing and solving a cash flow problem

M228 Les principales méthodes d'évaluation d'entreprise

M229 Les principaux instruments de couverture du risque de change

POD100 Practical pointers for discounted cash flow analysis 

POD101 The financial aspects of a business model

C063 Accounting

M086 Le contrôle interne: fiabiliser les comptes

M087 Analyser les coûts et les marges d'une entreprise

M088 L’essentiel des normes IFRS

M089 Se repérer dans les documents comptables

POD105 Mobilising operational teams with visual scorecards

POD117 IS project and management control: the watch-points 

POD118 Project management control: the specifics 

POD106 Optimising the value of stock using the ABC analysis method

MF015 Successful telephone reminders

C06 SNC: Sistema de Normalização Contabilística

M06-001 O novo sistema de normalização contabilística

M06-002 SNC: as principais mudanças

M06-003 A construção e relação entre demonstrações financeiras

M06-004 Análise das principais operações

M06-005 A formação dos indicadores de análise

12. SECRETARIADO E APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO

M10-001 Viagem ao Novo Acordo Ortográfico

C101 Comunicação telefónica

M003 O sucesso da comunicação telefónica

M004 Providing sales support by telephone

C102 Escrita dinâmica

M054 Como escrever um e-mail eficaz

M056 Técnicas de redação para uma escrita convincente

M058 Redigir cartas depressa e bem

M059 Ler depressa e bem

M048 Tomar notas e redigir a ata da reunião
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12. SECRETARIADO E APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO

C010 Técnicas e Métodos de Secretariado

M03-010 A Organização a Imagem e o Protocolo

M060 Gestão do tempo: conheça as suas características pessoais

M061 Gestão do tempo: defina as suas prioridades

M059 Ler depressa e bem

M058 Redigir cartas depressa e bem

M054 Como escrever um e-mail eficaz

M048 Tomar notas e redigir a ata da reunião

M016 Três ferramentas para uma boa comunicação

M003 O sucesso da comunicação telefónica

15. QUALIDADE, PROCESSOS E OTIMIZAÇÃO INDUSTRIAL

C122 Ferramentas de gestão e resolução de problemas

M018 Ferramentas e métodos de resolução de problemas

M019 L’essentiel du management par les processus

POD056 5M diagrams

POD057 Monitoring corrective-action efficiency 

POD058 Deciding which problems to target with Pareto

POD060 The 5 Whys to work your way to the root causes 

POD061 Using decision-support matrices to choose the best solution

POD062 Building a tree of causes

POD063 Formalising your action plan to implement the solutions

POD064 How to choose the right suppliers 

POD065 How to establish constructive customer-supplier relationships 

POD112 Prevention, the basis of the QSE dynamic

POD113 Crisis management preparations

POD066 Getting your suppliers to commit to an improvement plan

C131 Production

M020 Planifier et ordonnancer avec le MRPII

C123 Qualité

M220 Réussir un audit qualité

M222 Gagner en performance et en satisfaction client avec le LEAN

POD053 Why quality audits matter 

POD054 The three steps of quality audits

POD055 The right approaches for successful audit interviews

POD075 Quality management basics 

C12 Sistema de Gestão da Qualidade

M12-006 Os Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ)

M12-007 A abordagem por processos e a gestão da documentação

M12-008 A responsabilidade da gestão e a gestão de recursos

M12-009 A realização do produto e a análise, medição e melhoria

M12-010 A implementação e melhoria do SGQ

C12 Introdução à Segurança e Saúde no Trabalho

M12-011 Princípios, conceitos e responsabilidades associados à SST

M12-012A Riscos físicos

M12-012B Riscos químicos e biológicos

M12-013 Riscos eléctricos

M12-014 Gestão de emergências

M12-015A Riscos Ergonómicos

M12-015B Riscos Psicossociais

Biblioteca e-Learning


