
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL

SETEMBRO
Intervenção em Segurança em Veículos Eléctricos e Hibridos - 13 a 17 de Setembro
Alternadores: Reparação e Verificação - 13 a 16 de Setembro
A Importância do Plano de Negócio - 20 de Setembro
Prevenção Face ao Branqueamento de Capitais - 28 de Setembro
Atendimento e Venda Presencial - 20 a 30 de Setembro
Relação com o Cliente - 20 a 30 de Setembro
Gestão de Conflitos - 20 a 30 de Setembro

 



CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

Bloco I
 
 – Principais grandezas elétricas
 – Tipos de corrente elétrica

 BLOCO II
 
 – Riscos elétricos
 – Normas de segurança
 – Equipamentos de segurança

BLOCO III

 – Dispositivos e estratégias de segurança
 – Layout de veículo híbrido e elétrico
 – Guias de resposta a emergências
 – Tipos de carregamento de veículos híbridos e elétricos
 – Procedimentos

AVALIAÇÃO

Identificar os veículos elétricos e híbridos e reconhecer os riscos inerentes;
Compreender os princípios gerais de funcionamento dos veículos elétricos e híbridos;
Avaliar corretamente os riscos e aplicar os procedimentos adequados, quando se efetua uma
intervenção causada por avaria em veículos elétricos e híbridos;
Colocar sempre os veículos elétricos e híbridos fora de tensão e em segurança;

Habilitar os profissionais das capacidades necessárias para identificar todas as normas de segurança
inerentes a reaizar operações em veículos híbridos e eléctricos.
 

OBJECTIVOS DA FORMAÇÃO

Profissionais...
Mecânicos Auto
Electricistas Auto

OS DESTINATÁRIOS

Pedagogia Activa com recurso à componente prática.
No final do curso será efectuada uma avaliação da aprendizagem.

A METODOLOGIA

TIMINGS

8 HORAS |  19H00 - 23H 00 

 

VALOR
NÃO SÓCIOS

VALOR
SÓCIOS

72,25€ 85,00€

VALORES

Intervenção em
segurança em 

Veículos 
Eléctricos e Híbridos 

 

13 a 17 de Setembro



CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS
Bloco I -  Electricidade / Electrónica
· Grandezas eléctricas – Tensão, intensidade de corrente e   
  resistência eléctrica
· Instrumentos de medição – Multímetro, pinça amperimétrica 
  e osciloscópio
· Semicondutores – Díodos e transístores

BLOCO II - BATERIAS
· Tipos de baterias
· Função e funcionamento de baterias
· Manutenção e carregamento de baterias
· Programação do sensor inteligente de bateria – IBS

BLOCO III - ALTERNADORES
· Função do alternador e do regulador de tensão máxima
· Tipos de alternadores e de reguladores de tensão máxima
· Princípio de funcionamento do alternador
· Componentes do alternador
· Alternadores reversíveis de sistemas Start / Stop
· Regulação da tensão máxima do alternador
· Rectificação de corrente eléctrica AC / DC
· Esquemas eléctricos de aviso de avaria no alternador
· Teste de componentes eléctricos do alternador  e pinça amperimétrica
· Revisão de componentes mecânicos do alternador
· Ensaio de alternadores em banco de testes / No veículo

AVALIAÇÃO

Identificar as grandezas eléctricas
Identificar os tipos de baterias
Identificar a função do alternador
Identificar os tipos de alternadores

Habilitar os profissionais das capacidades necessárias para identificar todas as normas de segurança
inerentes a reaizar operações em veículos híbridos e eléctricos.
 

OBJECTIVOS DA FORMAÇÃO

Profissionais...
Mecânicos Auto
Electricistas Auto

OS DESTINATÁRIOS

Pedagogia Activa com recurso à componente prática.
No final do curso será efectuada uma avaliação da aprendizagem.

A METODOLOGIA

TIMINGS

16 HORAS |  19H00 - 23H 00 

 

VALOR
NÃO SÓCIOS

VALOR
SÓCIOS

89,25€ 105,00€

VALORES

Alternadores:
Reparação e
Verificação 

 

LOCALIZAÇÃO

CEPRA 
R. Alves Redol 370, 
4425-613 Pedrouços

13 a 16 de Setembro



Analisar o negócio a partir dos indicadores existentes.
Refletir sobre a estrutura da empresa e responsabilidades
Analisar o mercado e concorrentes
Avaliar os produtos e serviços existentes na empresa e mercado

Definir uma estratégia Comercial
Identificar tendências de consumo e clientes atuais, CRM.
Promover uma análise SWOT
Definir uma Estratégia para a empresa

Utilizar modelos estratégicos de suporte
Definir objetivos e métricas
Elaborar um plano de Marketing e de comunicação
Criar uma equipa Projeto
Implementar a mudança

Bloco I

Bloco Ii

Bloco III

BLOCO Iv
- Avaliação

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

VALOR
NÃO SÓCIOS

VALOR
SÓCIOS

70,00€ 90,00€

*Aos valores apresentados acresce a Taxa de IVA em vigor.
 Valores indicados por/Formando

VALORES

Perceber a importância da construção de um Plano de Negócio prévio para a viabilização de um
projeto de empreendedorismo;
Distinguir as fases de Construção de um Plano de Negócios;
Conduzir com sucesso todo o processo seguinte à construção do Plano de Negócios para a
execução do projeto.

O Plano de Negócios é uma peça fundamental na gestão das organizações, que permite analisar a sua
viabilidade e constitui a base de apresentação do projeto a terceiros para credibilização, normal
desenvolvimento e sustentabilidade, num meio exigente.
É importante saber olhar o negócio, os fornecedores, o mercado, a política comercial e de serviço, os
investimentos e parcerias, a política de marketing e de comunicação, os recursos humanos, como um
todo, que é esse o Plano de Negócio. Por isso, esta formação permitir-lhe-á:

OBJECTIVOS DA FORMAÇÃO

Profissionais...

Profissionais que queiram ou sintam a necessidade de desenvolver
um plano de negócios e/ou criar novos negócios

josé rodrigues 
- Consultor nos sectores da Banca e Automóvel
- Especialista em projectos de Mudança, Liderança, Gestão de Equipas e Negociação
- Consultor no Sector Automóvel desde 1991
- Realizou 192 lançamentos de automóveis em Portugal, 

O FORMADOR

OS DESTINATÁRIOS

Pedagogia Activa com recurso à componente prática.
No final do curso será efectuada uma avaliação da aprendizagem.

A METODOLOGIA

TIMINGS

4 HORAS |  9H00 - 13H 00

 

a importância
do Plano  de 

Negócio

20 de Setembro



Bloco I
 - Contextualização histórica: como passamos de um sistema
repressivo para um sistema preventivo e porquê.
- A obrigação de fazer formação e providenciá-la aos
colaboradores.
 
BLOCO II
 - Os principais deveres de prevenção de branqueamento no
setor automóvel; posso subcontratar o cumprimento destes
deveres?
- O que acontece quando os deveres são incumpridos?
Responsabilidade coletiva, dos trabalhadores, do órgão de
administração, dos administradores e do compliance officer.

BLOCO III
- Setor automóvel na Europa: têm que cumprir estes
deveres?
·Visão comercial vs. visão legal: um equilíbrio delicado –
proposta de solução prática.
- Avaliação

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

Identificar as fases e metodologias de branqueamento de capitais/financiamento ao terrorismo;
Reconhecer e identificar o risco de branqueamento de capitais; 
Conhecer o enquadramento legal e regulamentar do branqueamento de capitais;
Caracterizar o papel das entidades na prevenção do branqueamento de capitais;

Dotar os colaboradores das diversas entidades obrigadas aos deveres previstos na Lei n.º 83/2017, de 18
de agosto e restante legislação complementar, dos conhecimentos necessários para adotarem
procedimentos de prevenção e controlo interno adequados, contribuindo, desta forma, para a efetiva
deteção de tentativas de utilização das entidades financeiras e não financeiras no branqueamento do
produto de atividades ilícitas e no financiamento ao terrorismo.

OBJECTIVOS DA FORMAÇÃO

Profissionais...

Administradores, Gestores, Intervenientes nas relações com clientes,
Colaboradores de várias áreas específicas das empresas.

joão rodrigues brito
- Especialista em branqueamento de capitais 
- Advogado integrante da Equipa - Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva 
  & Associados, Sociedade de Advogados, Portugal (mlgts.pt)

O FORMADOR

OS DESTINATÁRIOS

Pedagogia Activa com recurso à componente prática.
No final do curso será efectuada uma avaliação da aprendizagem.

A METODOLOGIA

TIMINGS

4 HORAS |  9H00 - 13H 00 | 

 

VALOR
NÃO SÓCIOS

VALOR
SÓCIOS

70,00€ 90,00€

*Aos valores apresentados acresce a Taxa de IVA em vigor.
 Valores indicados por/Formando

VALORES

PREVENÇÃO  
FACE AO

BRANQUEAMENTO 
DE  CAPITAIS

28 de Setembro



• Atendimento orientado para o cliente
• Procedimentos do atendimento e da relação comercial
• Técnicas de venda
• Diagnóstico da venda
• Criação de necessidades no cliente
• Venda centrada nos benefícios dos produtos e serviços
• Argumentação e persuasão
• Técnicas de influência na decisão de compra
• Cross selling
• Técnicas de fecho
• Gestão do contacto no pós-venda
• Rentabilização do tempo no processo de maximização da venda
• Fidelização através da reclamação

avaliação

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

Transmitir uma imagem profissional, de eficácia e de um bom funcionamento da organização;

Identificar e aplicar os procedimentos do atendimento de clientes.

Aplicar as técnicas de venda presencial.

O objectivo central desta Acção de Formação da ANECRA visa habilitar os profissionais que contactam
directa com os clientes de uma empresa, disponibilizando-lhes as ferramentas necessárias para gerir
todos os processos inerentes às relações profissionais que se estabelecem entre os colaboradores de
uma empresa, que são o seu espelho e, os clientes que a mesma tem ou pretende vir a ter.

OBJECTIVOS DA FORMAÇÃO

Profissionais...

Colaboradores com responsabilidades no atendimento a Clientes.
Pré-requisito: Candidatos com habilitações mínimas ao nível do
9º ano.

JOÃO VICENTE
- Vasta experiência no Sector Automóvel na vertente da Formação e Consultoria
Especializada em particular nas áreas dos Usados e Seminovos-novos ( Venda
b2b) para vários Importadores /Fabricantes.

- Liderança de Projectos a nível Nacional e Internacional :    Portugal, Espanha,
França, Alemanha, Brasil, Chile e México.  Exs: Volvo Selektem Portugal, BMW
Premium Selection (Portugal e Espanha), Audi AprovedPlus na Audi Comercial
do Brasil), etc.

O FORMADOR

OS DESTINATÁRIOS

Pedagogia Activa com recurso à componente prática.
No final do curso será efectuada uma avaliação da aprendizagem.

A METODOLOGIA

TIMINGS

25 HORAS |  19h - 22h 

 A FREQUÊNCIA DESTA ACÇÃO DE FORMAÇÃO ESTÁ ISENTA DE
CUSTOS PARA O FORMANDO, POR SE INSERIR NAS ACÇÕES
COFINANCIADAS PELO FUNDO SOCIAL EUROPEU,  ATRAVÉS DO
PROGRAMA OPERACIONAL LISBOA 2020

VALORES

20 a 30 de Setembro

ATENDIMENTO  &
VENDA 

PRESENCIAL



relação com
o cliente

 CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS
Objectivos do serviço de atendimento
Caracterização e tipologia de clientes
Detecção das necessidades e expectativas dos clientes
Fases do atendimento de clientes na oficina
Gerir o "face a face"
Tipos e técnicas de perguntas / respostas
Escuta activa
Linguagem não verbal
Avaliação da qualidade pessoal no atendimento
Nível actual de desempenho
Nível ideal de desempenho
Atitude positiva
Características das instalações / espaço de trabalho
O indivíduo e a organização
Percepção e desempenho profissional
Expectativas dos colaboradores e expectativas da organização
Funções da organização
Cultura organizacional
Mudança organizacional
O trabalho em equipa
 

Avaliação

Identificar os princípios do comportamento organizacional
Caracterizar rápida e eficazmente o tipo de engagement possível com cada cliente.
Conhecer e aplicar os princípios base do atendimento a clientes
Aprofundar a importância da satisfação dos clientes na rentabilidade das organizações e o seu
impacto na organização e cultura empresarial

 Esta Acção de Formação da ANECRA visa potenciar o negócio, através da capacitação dos profissionais
que se relacionam com os clientes, para que saibam ter uma atenção consciente e profissional no
atendimento e nas relações estabelecidas, dotando-os das ferramentas necessárias para saber como
agir, perante os diferentes tipos de pessoas que os abordam e como ser capaz de percepcionar
correctamente o cliente, definindo de imediato qual a melhor forma de o abordar e estreitar relações.
Com esta formação, o formando será capaz de:

OBJECTIVOS DA FORMAÇÃO

NUNO MIGUEL RODRIGUES 
- Licenciado em Direito pela (UCP), com várias especializações no decurso da sua
já vasta carreira: Pós Graduação em Direito Comercial (UCP), Mestrado em
"International Trade and Business Law” (UCP), Especialização em Contabilidade e
Análise Financeira (Cegoc), entre outras;
- Tendo o foco inicial da sua carreira sido claramente direcionado para as áreas
de direito e fiscalidade, desde 2011 que, a sua área de actuação especifica, tem
abordado essencialmente a gestão, a liderança de equipas, o associativismo e o
investimento internacional.
.

O FORMADOR

OS DESTINATÁRIOS

Pedagogia Activa com recurso à componente prática.
No final do curso será efectuada uma avaliação da aprendizagem.

A METODOLOGIA

TIMINGS

25 HORAS |  19h00 - 22h00

 
VALORES

A FREQUÊNCIA DESTA ACÇÃO DE FORMAÇÃO ESTÁ ISENTA DE
CUSTOS PARA O FORMANDO, POR SE INSERIR NAS ACÇÕES
COFINANCIADAS PELO FUNDO SOCIAL EUROPEU,  ATRAVÉS DO
PROGRAMA OPERACIONAL LISBOA 2020

com contacto com cliente
que pretendam adquirir ou aprofundar conhecimentos nesta área.
que pretendam fazer um refresh de conhecimentos adquiridos.

Profissionais...

20 a 30 de Setembro



BLOCO I
Efeitos positivos e negativos dos conflitos
Causas dos conflitos
Causas de tensões

BLOCO II
Comunicação assertiva
Modos de lidar com conflitos
Competências de análise e diagnóstico de situações
Componentes da gestão emocional

BLOCO III
Quadro de competência emocional
Caracterização, conceito e tipologia da negociação
O acordo e o compromisso como técnicas de negociação
Gestão construtiva de desacordos

Avaliação

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

Lidar e gerir situações de diálogo difícil;
Construir uma solução conjunta face a um conflito, tirando partido das divergências;
Encontrar as soluções equilibradas para cada parte
Ser um elemento equilibrador no cerne de uma equipa e/ou empresa

Os conflitos nas organizações e nos relacionamentos interpessoais são inevitáveis. a existência de
conflitos é, muitas vezes, sinal de mudança e de desafios dos mercados e do desenvolvimento pessoal.
É também por isso que, o indicador real da saúde organizacional e da satisfação pessoal não é o
número de conflitos que possam existir, mas o que é feito para sejam decisivamente resolvidos.  
por isso nesta Acção de Formação, os participantes desenvolverão competências que lhes permitam: 

OBJECTIVOS DA FORMAÇÃO

O FORMADOR

OS DESTINATÁRIOS

Pedagogia Activa com recurso à componente prática.
No final do curso será efectuada uma avaliação da aprendizagem.

A METODOLOGIA

TIMINGS

25 HORAS |  19h00 - 22h00

 

A FREQUÊNCIA DESTA ACÇÃO DE FORMAÇÃO ESTÁ ISENTA DE
CUSTOS PARA O FORMANDO, POR SE INSERIR NAS ACÇÕES
COFINANCIADAS PELO FUNDO SOCIAL EUROPEU,  ATRAVÉS DO
PROGRAMA OPERACIONAL LISBOA 2020

Profissionais.

Profissionais para quem resolver conflitos constitui parte importante da
atividade profissional, quer presencialmente, quer através de meios
tecnológicos (telefone, email, videoconferência, sms).

PEDRO TRINDADE
- Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho, MBA     
   em Gestão de Empresas.
- Profissional com mais de 25 anos de experiência em Recursos Humanos e           
   Gestão global de empresas nas áreas de Comércio, serviços e Indústria.
- Exerce funções como formador e consultor desde 1995 (formador certificado   
   desde 1998 – CCP nº 1.309/98) na área comportamental, vendas e gestão.
- Formador externo da ANECRA desde 2018.

VALORES

GESTÃO
DE

CONFLITOS

20 a 30 de Setembro



A ANECRA é uma entidade Formadora Certificada, com um vasto leque
de ofertas formativas em áreas multidisciplinares, que acompanham as
necessidades e as tendências de mercado.

A Formação à Medida que a ANECRA realiza é reconhecida a nível
nacional, não só pelos elevados resultados que alcança, mas também
porque pode ser delineada especificamente para uma empresa

FALE
CONNOSCO...

SAIBA QUE...

+351 21 392 90 30
Telefone

patricia.paz@anecra.pt
email

Av. Gago Coutinho, 100 | 1749-124 Lisboa

morada

INSCREVA-SE AQUI




