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Nível de Qualificação do QEQ: 4

Modalidades de
Educação e Formação
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Publicação e
atualizações

1ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 8 de 29 de fevereiro de
2020 com entrada em vigor a 29 de fevereiro de 2020.
2ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 19 de 22 de maio de
2020 com entrada em vigor a 22 de maio de 2020.
3ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 27 de 22 de julho de
2020 com entrada em vigor a 22 de julho de 2020.

Observações

1. Perfil de Saída
Descrição Geral
Executar diferentes processos de tratamento e embelezamento capilar, para homem e senhora, designadamente lavagem,
secagem, penteado, corte, coloração/descoloração, ondulação, alisamento/desfrisagem, bem como proceder à aplicação de
cabeleiras e postiços, utilizando os produtos e técnicas de bemestar adequados e obedecendo às normas de ambiente,
segurança
e saúde.
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3ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 27 de 22 de julho de
2020 com entrada em vigor a 22 de julho de 2020.

Observações

1. Perfil de Saída
Descrição Geral
Executar diferentes processos de tratamento e embelezamento capilar, para homem e senhora, designadamente lavagem,
secagem, penteado, corte, coloração/descoloração, ondulação, alisamento/desfrisagem, bem como proceder à aplicação de
cabeleiras e postiços, utilizando os produtos e técnicas de bemestar adequados e obedecendo às normas de ambiente,
segurança e saúde.

Atividades Principais
Gerir o estabelecimento de acordo com a estratégia de marketing definida.
Assegurar a gestão corrente de aprovisionamento da empresa, controlando os stocks e dotandoa dos produtos e
equipamentos necessários.
Proceder à higienização dos espaços, equipamentos e utensílios, nomeadamente supervisionando ou procedendo à
limpeza dos espaços e à lavagem, desinfeção e esterilização dos instrumentos utilizados, assegurando as condições
necessárias de saúde e segurança no estabelecimento.
Atender e receber clientes, compreender as suas necessidades, instalálos e preencher a ficha de dados pessoais.
Efetuar a higienização e preparação do cabelo utilizando os processos e técnicas adequadas em função do tipo de
serviço e tratamento a ser executado.
Proceder à secagem do cabelo, em função do penteado desejado  touching ou brushing.
Executar massagens de tratamento do couro cabeludo, por processos manuais ou mecânicos, e aplicar os produtos
adequados a cada tipo de tratamento.
Efetuar o embelezamento do cabelo, aconselhando os clientes de acordo com as suas preferências, estilo e
características pessoais.
Efetuar trabalhos técnicos no cabelo, aconselhando os clientes sobre o tipo de embelezamento de acordo com as suas
preferências e adequado ao seu estilo e características pessoais.
Aplicar cabeleiras, postiços e extensões de cabelo, fixandoos sobre o cabelo natural.
Cortar e aparar barbas, bigodes e peras utilizando navalhas, tesouras e outros utensílios e produtos apropriados.
Comercializar produtos e serviços, utilizando técnicas de venda conducentes ao incremento do negócio.
Assegurar a gestão financeira e de tesouraria, faturando os serviços prestados aos clientes.
Gerir conflitos e tratar reclamações de clientes tendo em conta a necessidade de assegurar a sua satisfação.

3. Referencial de Formação Global

Componente de Formação Sociocultural
Disciplinas

Português (ver programa)

Horas

320
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Língua Estrangeira
I, II |ou
III*

Inglês

ver programa iniciação

ver programa continuação
220

3. Referencial de Formação Global

Componente de Formação Sociocultural
Disciplinas

Horas

Português (ver programa)

320

Língua Estrangeira I, II ou III*
Inglês

ver programa iniciação

ver programa continuação

Francês

ver programa iniciação

ver programa continuação

Espanhol

ver programa iniciação

ver programa continuação

Alemão

ver programa iniciação

ver programa continuação

220

Área de Integração (ver programa)

220

Tecnologias da Informação e Comunicação (ver programa)

100

Educação Física (ver programa)

140
Total:

1000

*

O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma lígua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma
segunda língua no ensino secundário. Nos programas de iniciação adotamse os seis primeiros módulos.

Componente de Formação Científica
Disciplinas

Horas

Biologia (ver programa)

150

Física e Química (ver programa)

150

Matemática (ver programa)

200
Total:

500

Total de Pontos de Crédito das Componentes de Formação Sociocultural e de Formação Científica: 70,00

Formação Tecnológica
Código1

UFCD prédefinidas

Horas

Pontos de
crédito

10065

1

Ética e deontologia nos cuidados do cabelo

25

2,25

10100

2

Diagnóstico capilar e aconselhamento  tricologia

25

2,25

10101

3

Anatomia e fisiologia – cabelo e couro cabeludo

50

4,50

25
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25

2,25
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Legislação
laboral
4

0349

5

e normas de qualidade

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho  conceitos
básicos

10065

1

Ética e deontologia nos cuidados do cabelo

25

2,25

10100

2

Diagnóstico capilar e aconselhamento  tricologia

25

2,25

10101

3

Anatomia e fisiologia – cabelo e couro cabeludo

50

4,50

9101

4

Legislação laboral e normas de qualidade

25

2,25

0349

5

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho  conceitos
básicos

25

2,25

10069

6

Cosmetologia capilar

25

2,25

10102

7

Química mineral aplicada à cosmética capilar

25

2,25

10103

8

Química orgânica aplicada à coloração/descoloração do cabelo

25

2,25

10104

9

Organização, manutenção e gestão de espaços e equipamentos

25

2,25

9104

10

Técnicas de atendimento e receção de clientes

25

2,25

9139

11

Técnicas de gestão, marketing e vendas

50

4,50

10072

12

Lavagem do cabelo

25

2,25

10105

13

Secagem do cabelo – princípios

25

2,25

10106

14

Secagem do cabelo – técnicas

50

4,50

10107

15

Técnicas de ondulação não permanente  miseenplis

50

4,50

10108

16

Técnicas de ondulação permanente

50

4,50

10109

17

Técnicas de alisamento e desfrisagem

25

2,25

10078

18

Colorimetria capilar

25

2,25

10110

19

Técnicas de coloração

50

4,50

10111

20

Técnicas de descoloração

50

4,50

10081

21

Técnicas específicas de execução de madeixas e nuances

25

2,25

10112

22

Expressão gráfica e visagismo

25

10113

23

Corte de cabelo – princípios

50

4,50

10114

24

Corte de cabelo – técnicas

50

4,50

10115

25

Técnicas de corte de cabelo feminino

50

4,50

10116

26

Técnicas de corte de cabelo masculino

50

4,50

10117

27

Penteados – princípios e técnicas

50

4,50

10118

28

Tratamentos capilares

25

2,25

10119

29

Postiços – aplicação e manutenção

25

2,25

10120

30

Extensões e alongamento do cabelo

25

2,25

10121

31

Cuidados específicos com a barba e o bigode

25

2,25

10122

32

Técnicas de design e corte de barba e bigode

50

4,50

10123

33

Língua inglesa – cuidados do cabelo
Total da carga horária e de pontos de crédito:
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25

2,25

1150

101,25
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Para obter a qualificação de Cabeleireiro/a, para além das UFCD prédefinidas, terão também de ser realizadas 125 horas da Bolsa
de UFCD (100 horas da Área A de UFCD e 25 horas da Área B de UFCD)

10121

31

Cuidados específicos com a barba e o bigode

25

2,25

10122

32

Técnicas de design e corte de barba e bigode

50

4,50

10123

33

Língua inglesa – cuidados do cabelo
Total da carga horária e de pontos de crédito:

25

2,25

1150

101,25

Para obter a qualificação de Cabeleireiro/a, para além das UFCD prédefinidas, terão também de ser realizadas 125 horas da Bolsa
de UFCD (100 horas da Área A de UFCD e 25 horas da Área B de UFCD)

Bolsa de UFCD

Código

Área A UFCD

Horas

Pontos
de
crédito

3564

34

Primeiros socorros

25

2,25

10124

35

Técnicas de penteado em cabelo masculino

25

2,25

10125

36

Penteados artísticos

25

2,25

10126

37

Penteados de festa

25

2,25

10127

38

Penteados de noiva

25

2,25

10128

39

Cortes tribais

25

2,25

10129

40

Barbas e bigodes artísticos

25

2,25

10130

41

Botox capilar

25

2,25

3772

42

Informática na ótica do utilizador  fundamentos

25

2,25

3776

43

Informática  folha de cálculo e base de dados

25

2,25

7266

44

Gestão e tratamento de reclamações

25

2,25

9148

45

Marketing pessoal e marketing digital

25

2,25

10131

46

Penteados para cabelo afro

25

2,25

10132

47

Técnicas de alisamento com escova progressiva

25

2,25

10133

48

Consultoria de imagem para cabeleireiros

25

2,25

9761

49

Liderança, gestão e motivação de equipas

25

2,25

10134

50

Criatividade e inovação na profissão de cabeleireiro/a

25

2,25

7852

51

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/ desenvolvimento

25

2,25

7853

52

Ideias e oportunidades de negócio

50

4,50

7854

53

Plano de negócio – criação de micronegócios

25

2,25

7855

54

Plano de negócio – criação de pequenos e médios negócios

50

4,50

8598

55

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego

25

2,25

8599

56

Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego

25

2,25

8600

57

Competências empreendedoras e técnicas de procura de emprego

25

2,25

9820

58

Planeamento e gestão do orçamento familiar

25

2,25

9821

59

Produtos financeiros básicos

50

4,50

9822

60

Poupança – conceitos básicos

25

2,25
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8599

56

Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego

25

2,25

8600

57

Competências empreendedoras e técnicas de procura de emprego

25

2,25

9820

58

Planeamento e gestão do orçamento familiar

25

2,25

9821

59

Produtos financeiros básicos

50

4,50

9822

60

Poupança – conceitos básicos

25

2,25

9823

61

Crédito e endividamento

50

4,50

9824

62

Funcionamento do sistema financeiro

25

2,25

9825

63

Poupança e suas aplicações

50

4,50

10672

64

Introdução à utilização e proteção dos dados pessoais

25

2,25

10746

65

Segurança e Saúde no Trabalho – situações epidémicas/pandémicas

25

2,25

Horas

Pontos
de
crédito

Código

Área B UFCD

10090

66

Língua francesa  cuidados do cabelo

25

2,25

10091

67

Língua italiana – cuidados do cabelo

25

2,25

10092

68

Língua alemã - cuidados do cabelo

25

2,25

10093

69

Língua espanhola  cuidados do cabelo

25

2,25

10094

70

Língua holandesa  cuidados do cabelo

25

2,25

10095

71

Língua finlandesa  cuidados do cabelo

25

2,25

10096

72

Língua norueguesa  cuidados do cabelo

25

2,25

10097

73

Língua sueca  cuidados do cabelo

25

2,25

10098

74

Língua chinesa  cuidados do cabelo

25

2,25

10099

75

Língua russa  cuidados do cabelo

25

2,25

1275

114,75

Total da carga horária e de pontos de crédito da Formação Tecnológica

Formação em Contexto de Trabalho

Horas

Pontos de
crédito

A formação em contexto de trabalho nos cursos profissionais está integrada na componente de
formação tecnológica.
A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e desenvolvimento de competências
técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir e é
objeto de regulamentação própria.

600 a 840

20,00

Os códigos assinalados a laranja correspondem a UFCD comuns a dois ou mais referenciais, ou seja, transferíveis entre referenciais de
formação.
1

4. Desenvolvimento das Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) Formação Tecnológica

10065

Ética e deontologia nos cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Descrever a evolução histórica da profissão de cabeleireiro na sua vertente técnica e socioeconómica.
Identificar as características físicas, psicológicas e artísticas, bem como as competências e funções de um
cabeleireiro.
Objetivo(s)
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Cabeleireiro/a
 Nível 4 | 23/11/2020
Aplicar as exigências
éticas e deontológicas associadas às atividades profissionais relacionadas com os 6 / 65
cuidados do cabelo.

Conteúdos

formação tecnológica.
A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e desenvolvimento de competências
técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir e é
objeto de regulamentação própria.

600 a 840

20,00

Os códigos assinalados a laranja correspondem a UFCD comuns a dois ou mais referenciais, ou seja, transferíveis entre referenciais de
formação.
1

4. Desenvolvimento das Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) Formação Tecnológica

10065

Objetivo(s)

Ética e deontologia nos cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Descrever a evolução histórica da profissão de cabeleireiro na sua vertente técnica e socioeconómica.
Identificar as características físicas, psicológicas e artísticas, bem como as competências e funções de um
cabeleireiro.
Aplicar as exigências éticas e deontológicas associadas às atividades profissionais relacionadas com os
cuidados do cabelo.

Conteúdos
Evolução histórica da profissão de cabeleireiro e dos cuidados com o corpo e o cabelo
Egípcios, Gregos, Romanos e Gauleses
Da Idade Média ao Renascimento
Época napoleónica
Da Belle Époque aos tempos atuais
Perfil de competências, funções e características dos profissionais dos cuidados do cabelo
Competências técnicas e profissionais
Competências pessoais e sociais
Perfil funcional
Ética e deontologia nos cuidados do cabelo
Conceitos de ética, moral e deontologia
Importância da ética e deontologia profissional nos cuidados do cabelo
Ética
 Valores e dilemas éticos
 Ética e responsabilidade social e ambiental
 Ética na profissão de cabeleireiro: com os colegas de trabalho, o público externo e a organização
 A nível técnico
 A nível comercial
 A nível da formação
Deontologia
 Princípios deontológicos
 Códigos deontológicos  conceito e finalidades
 Deveres e código de conduta dos profissionais dos cuidados do cabelo

10100

Objetivo(s)

Diagnóstico capilar e aconselhamento  tricologia

Carga horária
25 horas

Realizar um diagnóstico capilar.
Identificar alterações, anomalias do cabelo e doenças do couro cabeludo.
Identificar os objetivos do tratamento capilar estético.
Aconselhar o cliente das técnicas cosméticas de tratamento capilar a efetuar, na sequência da avaliação
tricológica realizada.

Conteúdos
A importância do cabelo  aspetos emocionais e comportamentais
Distúrbios comportamentais
- Efeitos do stress
 Prurido psicogénico
- Dismorfofobia
- Hipocondria
- Anorexia
- Tricoses compulsivas
A pele e o pelo
Histologia da pele  epiderme, derme, hipoderme, tecido conjuntivo, extrato córneo, manto hidrolipídico, permeabilidade cutânea
Ciclos capilares  influências internas e externas
Características da fibra capilar
Diagnóstico capilar – aspetos a analisar
Tipos de cabelo  lissótricos, sinótricos, ulótricos
Densidade
Cor
Textura
REFERENCIAL
DE FORMAÇÃO
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 Nível 4 | 23/11/2020
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Hidratação
 normal,
seco
Oleosidade - normal, misto, oleoso
Brilho - opaco, brilhante
Resistência  normal, frágil, quebradiço

Deontologia
 Princípios deontológicos
 Códigos deontológicos  conceito e finalidades
 Deveres e código de conduta dos profissionais dos cuidados do cabelo

10100

Objetivo(s)

Diagnóstico capilar e aconselhamento  tricologia

Carga horária
25 horas

Realizar um diagnóstico capilar.
Identificar alterações, anomalias do cabelo e doenças do couro cabeludo.
Identificar os objetivos do tratamento capilar estético.
Aconselhar o cliente das técnicas cosméticas de tratamento capilar a efetuar, na sequência da avaliação
tricológica realizada.

Conteúdos
A importância do cabelo  aspetos emocionais e comportamentais
Distúrbios comportamentais
- Efeitos do stress
 Prurido psicogénico
- Dismorfofobia
- Hipocondria
- Anorexia
- Tricoses compulsivas
A pele e o pelo
Histologia da pele  epiderme, derme, hipoderme, tecido conjuntivo, extrato córneo, manto hidrolipídico, permeabilidade cutânea
Ciclos capilares  influências internas e externas
Características da fibra capilar
Diagnóstico capilar – aspetos a analisar
Tipos de cabelo  lissótricos, sinótricos, ulótricos
Densidade
Cor
Textura
Hidratação  normal, seco
Oleosidade - normal, misto, oleoso
Brilho - opaco, brilhante
Resistência  normal, frágil, quebradiço
Diâmetro  normal, fino, grosso
Elasticidade
Solidez – teste de tração
Ph  normal, alcalino, ácido
Porosidade  normal, poroso, impermeável
Comprimento  curto, médio, comprido
Extremidades - pontas duplas
Velocidade de crescimento  rápido, lento
Eletricidade estática – fricção
Avaliação tricológica
Análise e diagnóstico das patologias de couro cabeludo e alterações da fibra capilar
Alterações da haste do cabelo
 Ressecamento, pontas duplas, quebra, coloração, falta de crescimento, malformações
Doenças do couro cabeludo
 Distúrbios funcionais  seborreia, caspa, dermatite seborreica, xerose
 Processos alérgicos  eczemas, dermatites
 Doenças contagiosas  foliculite, abcessos, tinha, pediculose
 Doenças descamativas  psoríase do couro cabeludo
Alopecia - causas
- Principais causas de perda capilar
 Nos homens  calvície – alopecia androgenética
 Nas mulheres  eflúvios, calvície  alopecia areata, alopecias cicatriciais
Diagnóstico e tratamento capilar
Objetivos do tratamento capilar estético
 Ao nível dos fios
 Ao nível do couro cabeludo
 Ao nível do folículo pilossebáceo
Tipos de tratamentos

10101

Anatomia e fisiologia – cabelo e couro cabeludo

Carga horária
50 horas

Descrever as funções de relação do corpo humano.
Caracterizar a estrutura e enumerar as funções da pele e as alterações do couro cabeludo.
Identificar as propriedades físicas do cabelo e descrever as suas potenciais alterações físicas e anomalias,
Objetivo(s)
indicando as suas causas.
Determinar a idade dos cabelos segundo um exame visual cuidado e segundo o estado do couro cabeludo.
Realizar exames/diagnósticos
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Cabeleireiro/a
 Nível 4 | 23/11/2020ao cabelo e couro cabeludo.
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Conteúdos

10101

Objetivo(s)

Anatomia e fisiologia – cabelo e couro cabeludo

Carga horária
50 horas

Descrever as funções de relação do corpo humano.
Caracterizar a estrutura e enumerar as funções da pele e as alterações do couro cabeludo.
Identificar as propriedades físicas do cabelo e descrever as suas potenciais alterações físicas e anomalias,
indicando as suas causas.
Determinar a idade dos cabelos segundo um exame visual cuidado e segundo o estado do couro cabeludo.
Realizar exames/diagnósticos ao cabelo e couro cabeludo.

Conteúdos
Anatomia/fisiologia do corpo humano
Funções de relação do corpo humano
Fisiologia, função e estrutura dos aparelhos circulatório, respiratório, digestivo, urinário, endócrino, nervoso e reprodutivo
Incidência das funções de relação do corpo humano no diagnóstico e nos cuidados estéticos do cabelo e couro cabeludo
Anatomia/fisiologia – pele, couro cabeludo e cabelo
Matéria
 Constituição
 Célula
 Organização celular dos seres vivos
- Estrutura e fisiologia celular
 Tecidos  epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso, ósseo
Características gerais de pele
 Micro estrutura  irrigação sanguínea, enervação e propriedades
 Funções  melanina, vitamina D, regulação térmica, composição da superfície cutânea
 Músculos eretores do pelo – funções
 Glândulas sebáceas e sudoríparas – funções
 Faneras cutâneas
Estrutura e fisiologia do couro cabeludo
- Estado do couro cabeludo
- Normal
- Gorduroso
- Seco
 Alterações do couro cabeludo  fatores externos e internos
 Couro cabeludo maleável ou tenso
 Melanodermias  anomalias de coloração
 Hiperatividade da hipófise
 Defeitos da pigmentação melânica
 Canície
- Albinismo
 Alopecia – causas
- No homem e na mulher
- Hereditariedade
- Generalizada
 Localizada – periódica e permanente
- Universais
- Pelada e seborreia
 Ausência de sebo e lesões de descamação
- Tumores benignos, dermatoses e alergias
Anatomia/fisiologia do cabelo
 Descrição
- Estrutura queratinizada
 Cutícula
 Córtex (substância cortical)
- Medula
 Implantação
- Ciclos capilares e fatores de crescimento
- Fases de desenvolvimento
- Longevidade
 Propriedades e alterações do cabelo
 Propriedades físicas dos cabelos
- Densidade
 Poder de absorção
- Espessura
 Resistência à tração
- Elasticidade
- Idade dos cabelos
 Técnicas de determinação
 Alterações físicas dos cabelos
- Ponta seca
- Ponta dupla (espigado)
 Ausência da medula
- Tricorrexia (fragilidade)
 Causas das alterações físicas do cabelo
 Calor seco e húmido
- Agentes alcalinos
- Agentes oxidantes
- Anomalias do cabelo
 Excesso ou ausência de sebo
 Bulbo (atrófico, anémico, hipertrófico)
Exame/diagnóstico ao cabelo e couro cabeludo
REFERENCIAL
DE FORMAÇÃO
Cabeleireiro/a
 Nível 4 | 23/11/2020
Exame
do couro |cabeludo
e cabelo
- Exame visual
 Exame com microscópio (ou capilaroscópio)
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 Ausência da medula
- Tricorrexia (fragilidade)
 Causas das alterações físicas do cabelo
 Calor seco e húmido
- Agentes alcalinos
- Agentes oxidantes
- Anomalias do cabelo
 Excesso ou ausência de sebo
 Bulbo (atrófico, anémico, hipertrófico)
Exame/diagnóstico ao cabelo e couro cabeludo
Exame do couro cabeludo e cabelo
- Exame visual
 Exame com microscópio (ou capilaroscópio)

9101

Objetivo(s)

Legislação laboral e normas de qualidade

Carga horária
25 horas

Reconhecer os conceitos e os princípios da legislação laboral e fiscal.
Identificar as principais normas de qualidade e sistemas de qualidade.
Implementar as normas de qualidade nos cuidados de beleza.

Conteúdos
Legislação laboral
Direito do trabalho
 Noção
 Sujeitos de relação jurídica no trabalho
Contrato de trabalho
 Noção de contrato
- Tipos de contratos
 Legislação aplicável
Elementos constantes do contrato
 Duração do trabalho
 Horário
- Descanso semanal
- Trabalho noturno
- Trabalho suplementar
 Retribuição e forma/lugar e periodicidade do pagamento.
Férias
 Duração
 Período de gozo
 Mapas de férias
 Alteração das férias
 Férias no ano de cessação do contrato
Faltas
 Noção de falta
- Tipos de faltas
Cessação do contrato de trabalho
 Formas de cessação
- Despedimentos
- Justa causa
- Coletivo
 Rescisão por iniciativa do trabalhador
 Após a cessação e declaração para efeitos de subsidio de desemprego
Associações coletivas de trabalho
Noções
Associações sindicais e patronais
Conselho permanente de concertação social
Segurança social
Direitos e deveres do trabalhador
Direitos e deveres da entidade patronal
Legislação fiscal
Noções de direito fiscal
Regulamento
O imposto (conceito, classificação, fases do imposto e impostos diretos e indiretos)
Os impostos na especialidade (IVA, IRS e IRC)
Processo tributário (processos, infrações, coimas e penhoras)
Noções de normas e sistemas de qualidade
Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade
Qualidade de serviço  Normas base de qualidade
Sistemas de certificação de qualidade  ISO 9001/ Ambiental 9012
Normas mais aplicáveis em Portugal
Sistemas de qualidade
- Componentes
 Fases principais de implementação
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Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho  conceitos Carga horária
25 horas
básicos
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0349

Sistemas de certificação de qualidade  ISO 9001/ Ambiental 9012
Normas mais aplicáveis em Portugal
Sistemas de qualidade
- Componentes
 Fases principais de implementação

0349

Objetivo(s)

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho  conceitos Carga horária
25 horas
básicos
Identificar os principais problemas ambientais.
Promover a aplicação de boas práticas para o meio ambiente.
Explicar os conceitos relacionados com a segurança, higiene e saúde no trabalho.
Reconhecer a importância da segurança, higiene e saúde no trabalho.
Identificar as obrigações do empregador e do trabalhador de acordo com a legislação em vigor.
Identificar os principais riscos presentes no local de trabalho e na atividade profissional e aplicar as medidas de
prevenção e proteção adequadas.
Reconhecer a sinalização de segurança e saúde
Explicar a importância dos equipamentos de proteção coletiva e de proteção individual.

Conteúdos
AMBIENTE
Principais problemas ambientais da atualidade
Resíduos
 Definição
 Produção de resíduos
Gestão de resíduos
 Entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos
 Estratégias de atuação
 Boas práticas para o meio ambiente
SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO
CONCEITOS BÁSICOS RELACIONADOS COM A SHST
 Trabalho, saúde, segurança no trabalho, higiene no trabalho, saúde no trabalho, medicina no trabalho, ergonomia,
psicossociologia do trabalho, acidente de trabalho, doença profissional, perigo, risco profissional, avaliação de riscos e prevenção
ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO NACIONAL DA SHST
 Obrigações gerais do empregador e do trabalhador
ACIDENTES DE TRABALHO
- Conceito de acidente de trabalho
- Causas dos acidentes de trabalho
 Consequências dos acidentes de trabalho
- Custos diretos e indiretos dos acidentes de trabalho
DOENÇAS PROFISSIONAIS
- Conceito
 Principais doenças profissionais
PRINCIPAIS RISCOS PROFISSIONAIS
 Riscos biológicos
 Agentes biológicos
- Vias de entrada no organismo
 Medidas de prevenção e proteção
 Riscos Físicos (conceito, efeitos sobre a saúde, medidas de prevenção e proteção)
 Ambiente térmico
 Iluminação
 Radiações (ionizantes e não ionizantes)
 Ruído
 Vibrações
 Riscos químicos
 Produtos químicos perigosos
 Classificação dos agentes químicos quanto à sua forma
 Vias de exposição
 Efeitos na saúde
 Classificação, rotulagem e armazenagem
 Medidas de prevenção e proteção
 Riscos de incêndio ou explosão
 O fogo como reação química
 Fenomenologia da combustão
 Principais fontes de energia de ativação
- Classes de Fogos
 Métodos de extinção
 Meios de primeira intervenção  extintores
 Classificação dos Extintores
- Escolha do agente extintor
 Riscos elétricos
 Riscos de contacto com a corrente elétrica: contatos diretos e indiretos
 Efeitos da corrente elétrica sobre o corpo humano
 Medidas de prevenção e proteção
 Riscos mecânicos
 Trabalho com máquinas e equipamentos
 Movimentação mecânica de cargas
 Riscos ergonómicos
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Cabeleireiro/a  Nível 4 | 23/11/2020
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 Movimentação manual de cargas
- Riscos psicossociais
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE
- Conceito

 Classificação dos Extintores
- Escolha do agente extintor
 Riscos elétricos
 Riscos de contacto com a corrente elétrica: contatos diretos e indiretos
 Efeitos da corrente elétrica sobre o corpo humano
 Medidas de prevenção e proteção
 Riscos mecânicos
 Trabalho com máquinas e equipamentos
 Movimentação mecânica de cargas
 Riscos ergonómicos
 Movimentação manual de cargas
- Riscos psicossociais
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE
- Conceito
 Tipos de sinalização
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
 Principais tipos de proteção coletiva e de proteção individual

10069

Objetivo(s)

Cosmetologia capilar

Carga horária
25 horas

Identificar as boas práticas de fabrico na cosmetologia capilar.
Classificar os diferentes produtos cosméticos capilares no que respeita à sua composição química e finalidade.
Manipular os diversos produtos cosméticos capilares.
Preparar os produtos cosméticos capilares para posterior aplicação.

Conteúdos
Introdução à cosmetologia e aos produtos cosméticos
Cosmetologia capilar  história, definição e legislação
Boas práticas de fabrico de produtos cosméticos
Testes dermatológicos
Apresentação do cosmético  embalagem e rotulagem
Principais matériasprimas  agentes anticaspa, agentes umectantes, condicionadores, bases solventes, ceras, corretores de pH e
surfactantes
Química na cosmética capilar  composição dos produtos cosméticos capilares
Preparação dos produtos cosméticos
Manipulação e armazenagem de produtos cosméticos
Classificação dos produtos cosméticos capilares
Champôs e substâncias tensoativas
Condicionadores
Ativos capilares
Alisantes
Agentes de descoloração
Agentes de coloração
Tipos de cosméticos capilares
Cosméticos para a higiene capilar
Cosméticos para condicionamento e proteção do cabelo
Cosméticos para mudança de forma temporária e permanente do cabelo
Cosméticos usados em coloração e descoloração do cabelo
Cosméticos para tratamento capilar
Cosmética aplicada ao tratamento das disfunções capilares
Champôs e substâncias tensioativas
Condicionadores e seus agentes
Ativos para a recuperação da haste
Ativos para o couro cabeludo
Tónicos

10102

Objetivo(s)

Química mineral aplicada à cosmética capilar

Carga horária
25 horas

Enunciar as noções básicas de química mineral de suporte à cosmética de cabeleireiro.
Identificar a composição e as diferentes categorias de champôs.
Determinar o champô apropriado ao cabelo e couro cabeludo, identificando os riscos inerentes à sua utilização.

Conteúdos
Química mineral
Matéria e substância
 Misturas e corpos puros, análise e síntese
Átomo e moléculas
 Estrutura do átomo e simbologia química
Reações químicas
 Iões e suas propriedades
 DE
Valência,
ligações
químicas eNível
equações
químicas
REFERENCIAL
FORMAÇÃO
| Cabeleireiro/a
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 Água, ácidos, pH, óxido e conceito de oxidação/redução
Composição e categorias de champôs
Composição
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Condicionadores e seus agentes
Ativos para a recuperação da haste
Ativos para o couro cabeludo
Tónicos

10102

Objetivo(s)

Química mineral aplicada à cosmética capilar

Carga horária
25 horas

Enunciar as noções básicas de química mineral de suporte à cosmética de cabeleireiro.
Identificar a composição e as diferentes categorias de champôs.
Determinar o champô apropriado ao cabelo e couro cabeludo, identificando os riscos inerentes à sua utilização.

Conteúdos
Química mineral
Matéria e substância
 Misturas e corpos puros, análise e síntese
Átomo e moléculas
 Estrutura do átomo e simbologia química
Reações químicas
 Iões e suas propriedades
 Valência, ligações químicas e equações químicas
 Água, ácidos, pH, óxido e conceito de oxidação/redução
Composição e categorias de champôs
Composição
 Composição química dos champôs
- Detergente e suavizante
- Aditivo (suplementar) e de tratamento
Categorias de champôs
 Simples (básico) e específico
- De tratamento
 Técnico
Seleção e riscos associados ao champô
Riscos na utilização de produtos químicos
Seleção do produto
 Opção segundo o estado do cabelo  seco, normal, gorduroso
 Em função das características do couro cabeludo  caspa (descamação), seborreia (glândulas sebáceas), lesões cutâneas
- Segundo o efeito sobre o cabelo e couro cabeludo
 Segundo os riscos que os produtos químicos apresentam
 Em relação à pele  dermatite (irritação)
Medidas de prevenção
- Reconhecimento do estado do couro cabeludo e do cabelo
 Utilização de luvas ou cremes que contenham silicones

10103
Objetivo(s)

Química orgânica aplicada à coloração/descoloração do
cabelo

Carga horária
25 horas

Enunciar os conceitos básicos de química orgânica aplicada à coloração/descoloração do cabelo.

Conteúdos
Química orgânica  noções gerais
Estrutura do átomo de carbono
Estrutura eletrónica do átomo de carbono
Ligação simples, duplas e triplas entre dois carbonos
Núcleo do benzeno
Isomeria e polímeros  fórmulas desenvolvidas
Principais funções químicas  função álcool, ácida, função amina, aminoácido, mercaptano, ácido tioglicólico, sulfato Produtos
tensoativos
Funções orgânicas
Hidrocarbonetos saturados, insaturados e aromáticos  álcoois, aldeídos, acetonas, ácidos carboxílicos e esteres (reação de
esterificação)
Química orgânica – coloração/descoloração
Bases de coloração
Aminas aromáticas
Nitrilos
Aminoácidos (glicocol, leucina, serina, teonina, ácido aspártico, ácido glutâmico, arginina)
Funções sulfurosas  ácido tioglicólico e derivados sulfurosos
Polímeros – policondensação
Queratina
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10104

Organização, manutenção e gestão de espaços e
equipamentos
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Carga horária
25 horas

Nitrilos
Aminoácidos (glicocol, leucina, serina, teonina, ácido aspártico, ácido glutâmico, arginina)
Funções sulfurosas  ácido tioglicólico e derivados sulfurosos
Polímeros – policondensação
Queratina

10104

Objetivo(s)

Organização, manutenção e gestão de espaços e
equipamentos

Carga horária
25 horas

Identificar as características do espaço de trabalho onde se exerce a função de cabeleireiro.
Identificar os aspetos essenciais relativos à organização física do espaço de trabalho.
Organizar e gerir as condições ambientais, físicas e de higiene do espaço de trabalho e dos equipamentos e
materiais em salões de cabeleireiro e estabelecimentos similares.

Conteúdos
Gestão do espaço e organização física do local de trabalho
Layout e arquitetura do espaço
Aprovisionamento
- Materiais
- Equipamentos
Higienização e manutenção
Espaço
- Arejamento
- Luminosidade
 Iluminação
- Limpeza
- Materiais de higiene
- Periodicidade
- Cuidados essenciais
Roupas
- Fardas
- Toalhas
- Penteadores
Equipamentos e utensílios
 Caracterização dos materiais e utensílios
 Funções dos equipamentos
 Técnicas de higienização
 Mobiliário
 Equipamentos e seus acessórios
 Utensílios
Técnicas e procedimentos de limpeza e desinfeção de materiais e equipamentos
Equipamentos e produtos a utilizar na lavagem, limpeza e desinfeção química
 Agentes biocidas e biostáticos
- Equipamentos
Assepsia, antissepsia e desinfeção
 Lavagem em água corrente das mãos e material
 Desinfeção por
 Loção
 Imersão
 Pulverização
 Esterilização
 Métodos físicos
 Calor húmido (± 150°) – Autoclave
 Calor seco (± 230°)
 Chama/incineração
 Radiação ionizante e não ionizante
 Métodos químicos  Compostos fenólicos, álcoois, óxido de etileno, halogéneos, peróxido de hidrogénio

9104

Objetivo(s)

Técnicas de atendimento e receção de clientes

Carga horária
25 horas

Identificar e aferir as motivações / necessidades de cada cliente.
Identificar os comportamentos e atitudes no atendimento, acolhimento e relação com o cliente.
Aplicar as técnicas de atendimento e receção do cliente.

Conteúdos
Comunicação com o cliente
Esquema geral de comunicação
 Barreiras à comunicação
 Fidelização da comunicação e feedback
 Linguagem verbal e nãoverbal
- Linguagem e postura corporal
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Cabeleireiro/a  Nível 4 | 23/11/2020
 Expressões e microexpressões faciais
- Psicomorfologia facial
 Estilos de comunicação
- Passivo
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 Calor seco (± 230°)
 Chama/incineração
 Radiação ionizante e não ionizante
 Métodos químicos  Compostos fenólicos, álcoois, óxido de etileno, halogéneos, peróxido de hidrogénio

9104

Objetivo(s)

Técnicas de atendimento e receção de clientes

Carga horária
25 horas

Identificar e aferir as motivações / necessidades de cada cliente.
Identificar os comportamentos e atitudes no atendimento, acolhimento e relação com o cliente.
Aplicar as técnicas de atendimento e receção do cliente.

Conteúdos
Comunicação com o cliente
Esquema geral de comunicação
 Barreiras à comunicação
 Fidelização da comunicação e feedback
 Linguagem verbal e nãoverbal
- Linguagem e postura corporal
 Expressões e microexpressões faciais
- Psicomorfologia facial
 Estilos de comunicação
- Passivo
- Assertivo
- Manipulador
- Agressivo
Informação e sua comunicação
- Factos e sentimentos
 Direito à informação e princípios da informação
- Do idealismo ao realismo
- Escuta, confidencia e segredo
 Falsas interpretações, estereótipos
Motivações
 Necessidades e motivações
 Ciclo motivacional, (equilíbrio, frustração e compensação)
 Motivações de má qualidade
 Motivações latentes
Fenómenos decorrentes das relações humanas
 Emoções
 Boas intenções e boas ações
 Intervenção e interferência
 Individualismo e sensibilização social
Relações Interpessoais
Relação profissionalcliente
Etapas do atendimento – atitudes e comportamentos
Etapas do processo de atendimento
Atendimento presencial e atendimento telefónico
Comportamento social
 Convivência social
 Ocasiões formais
 Apresentação, cumprimentos e conversações
 Correspondência e redes sociais
 Lugares públicos e relações profissionais
Grupos e estilos de liderança
 O que são grupos e como funcionam
 Liderança e líder
 Tipos de liderança
- Trabalho em equipa
Conflitos
 O que são conflitos
 Gestão de conflitos

9139

Objetivo(s)

Técnicas de gestão, marketing e vendas

Carga horária
50 horas

Descrever os princípios básicos de gestão e de marketing.
Reconhecer a importância da venda e aplicar os seus princípios básicos.
Proceder à faturação e cobrança dos serviços prestados.
Identificar os conceitos e funções das vendas.

Conteúdos
Introdução à gestão empresarial
Conceitos e funções de gestão
Níveis de gestão
Desempenho de tarefas
A empresa-recursos e ambiente
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- Trabalho em equipa
Conflitos
 O que são conflitos
 Gestão de conflitos

9139

Objetivo(s)

Técnicas de gestão, marketing e vendas

Carga horária
50 horas

Descrever os princípios básicos de gestão e de marketing.
Reconhecer a importância da venda e aplicar os seus princípios básicos.
Proceder à faturação e cobrança dos serviços prestados.
Identificar os conceitos e funções das vendas.

Conteúdos
Introdução à gestão empresarial
Conceitos e funções de gestão
Níveis de gestão
Desempenho de tarefas
A empresa-recursos e ambiente
Atitude empresarial
Empreendedorismo
Criatividade e inovação
Finanças empresariais
Gestão de stocks
 Movimento de stock – registo de entradas e saídas
- Encomendas e fornecedores
- Inventario permanente
- Folhas de movimento de stocks
Introdução ao marketing
 Conceito e definição
 Funções do marketing
- Marketing Mix
- Analise SWOT
Vendas
Importância das vendas
Objetivos concretos a médio e longo prazo
Missão e qualidade do vendedor
A venda direcionada (sexo, faixa etária…)
Psicomorfologia e venda
 Personalidades básicas (cliente)
- Linguagem do vendedor
 Técnicas de venda
- Argumentos
- A venda: durante os tratamentos, no estabelecimento e direta
Opinião pública
 Conceito e formação de opinião pública
 Grupos e opinião pública
- Sondagens
Influência da opinião pública
- Propaganda
- Publicidade
 Informação
Publicidade
- Individual
- Coletiva
- Qualitativa
 Produção de textos de publicidade
Faturação
- Faturar em conformidade com os requisitos legais
- E-fatura
 Programas de faturação  exemplos
- Fatura
- Recibo
- Venda a dinheiro
 Nota de crédito
 Devolução
- Guia de transporte e de remessa

10072

Lavagem do cabelo

Carga horária
25 horas

Aplicar o protocolo de instalação do cliente preparandoo para a lavagem do cabelo.
Efetuar o diagnóstico ao cabelo e couro cabeludo visando a seleção dos produtos adequados.
Analisar os riscos
da utilização de determinados produtos e adotar medidas de prevenção
Objetivo(s)
REFERENCIAL
DE FORMAÇÃO | Cabeleireiro/a
 Nívelresultantes
4 | 23/11/2020
adequadas aos mesmos.
Executar a lavagem do cabelo segundo o método apropriado.
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Venda a dinheiro
Nota de crédito
Devolução
Guia de transporte e de remessa

10072

Objetivo(s)

Lavagem do cabelo

Carga horária
25 horas

Aplicar o protocolo de instalação do cliente preparandoo para a lavagem do cabelo.
Efetuar o diagnóstico ao cabelo e couro cabeludo visando a seleção dos produtos adequados.
Analisar os riscos resultantes da utilização de determinados produtos e adotar medidas de prevenção
adequadas aos mesmos.
Executar a lavagem do cabelo segundo o método apropriado.

Conteúdos
Receção do cliente e preparação para a lavagem
Receção do cliente
Obediência às regras de higiene
Instalação do cliente
 Colocação do penteador sobre os ombros
 Colocação da toalha em volta do pescoço do cliente
 Posicionamento ergonómico do cliente na rampa de lavagem
Diagnóstico e aconselhamento
Preenchimento/consulta da ficha de cliente
Diagnóstico ao cabelo e couro cabeludo do cliente
Seleção dos produtos adequados para a execução da lavagem
Seleção do champô apropriado
- Segundo o estado do cabelo - seco, normal ou oleoso
 Segundo o estado do couro cabeludo – eventual existência de caspa (descamação), seborreia (glândulas seborreias) ou lesões
cutâneas
- Segundo o seu efeito sobre o cabelo e couro cabeludo
 Segundo os riscos de utilização
Riscos da utilização dos produtos selecionados
Em relação à pele dermatite (irritação)
Medidas de prevenção dos riscos associados à utilização dos produtos
Reconhecimento do estado do couro cabeludo e do cabelo
Utilização de luvas ou cremes apropriados que evitem a irritação da pele
Lavagem do cabelo - procedimentos
Escovagem do cabelo
Molha do cabelo
Primeira aplicação do champô
Fricção no couro cabeludo
Massagem do couro cabeludo
Enxaguamento
Segunda aplicação do champô
Aplicação do condicionador ou da máscara capilar
Desembaraço do cabelo
Enxaguamento profundo e final

10105

Objetivo(s)

Secagem do cabelo – princípios

Carga horária
25 horas

Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Identificar os diferentes utensílios, equipamentos e produtos cosméticos utilizados na secagem do cabelo.
Aplicar as técnicas de présecagem do cabelo.
Aplicar as diferentes técnicas de secagem do cabelo.

Conteúdos
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Organização do espaço físico de trabalho
Preparação do cliente para a secagem
Utensílios e equipamentos
Secador de mão
Secador de pé
Escovas
Pentes
Rolos
Pinças/molas
Cosméticos
Produtos présecagem
Finalizantes - produtos fixadores e modeladores
Pré secagem
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Cabeleireiro/a  Nível 4 | 23/11/2020
Direcionamento das raízes
Sentido da implantação do cabelo
Resultado pretendido
Técnicas básicas de secagem do cabelo
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Segunda aplicação do champô
Aplicação do condicionador ou da máscara capilar
Desembaraço do cabelo
Enxaguamento profundo e final

10105

Objetivo(s)

Secagem do cabelo – princípios

Carga horária
25 horas

Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Identificar os diferentes utensílios, equipamentos e produtos cosméticos utilizados na secagem do cabelo.
Aplicar as técnicas de présecagem do cabelo.
Aplicar as diferentes técnicas de secagem do cabelo.

Conteúdos
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Organização do espaço físico de trabalho
Preparação do cliente para a secagem
Utensílios e equipamentos
Secador de mão
Secador de pé
Escovas
Pentes
Rolos
Pinças/molas
Cosméticos
Produtos présecagem
Finalizantes - produtos fixadores e modeladores
Pré secagem
Direcionamento das raízes
Sentido da implantação do cabelo
Resultado pretendido
Técnicas básicas de secagem do cabelo
Secagem manual (Touching)
Secagem com rolos (Mise-en-Plis)
Brushing
 Secagem com escovas cilíndricas
- Secagem com escova aranha
 Brushing liso e aos caracóis
Secagem com difusor
Secagem com prancha ou ferro

10106

Objetivo(s)

Secagem do cabelo – técnicas

Carga horária
50 horas

Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Selecionar a técnica de secagem a utilizar em função do penteado desejado pelo cliente.
Aplicar as diferentes técnicas de secagem do cabelo.
Finalizar a secagem com os produtos apropriados.

Conteúdos
Organização física do espaço de trabalho
Preparação de utensílios e do equipamento
Protocolo de instalação do/a cliente
Preparação do posto de trabalho
Receção e instalação do/a cliente
Ficha técnica  Plano do trabalho a executar
Seleção da técnica adequada ao penteado pretendido
Secagem do cabelo  técnicas
Secagem manual (touching)
Secagem com rolos (mise-en-plis)
Brushing l liso e aos caracóis
 Secagem com escovas cilíndricas
- Secagem com escova aranha
Secagem com difusor
Secagem com placas modeladoras
Styling
Finalização da secagem com produtos adequados ao penteado pretendido
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Técnicas de ondulação não permanente  miseenplis
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Carga horária
50 horas

- Secagem com escova aranha
Secagem com difusor
Secagem com placas modeladoras
Styling
Finalização da secagem com produtos adequados ao penteado pretendido

10107

Objetivo(s)

Técnicas de ondulação não permanente  miseenplis

Carga horária
50 horas

Identificar os utensílios necessários à execução de mises-en-plis.
Identificar os produtos cosméticos utilizados na mise-en-plis.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Aplicar as diversas técnicas de execução de mise-en-plis.
Executar a mise-en-plis segundo os métodos adequados.

Conteúdos
Mise-en-plis ¬ utensílios
Rolos
Pente de dentes largos
Pente de cabo (dentes finos)
Pinças para cabelo
Escovas
Secador de pé
Modificação da estrutura dos cabelos  métodos
Mise-en-plis por rolos
Mise-en-plis direta - ondas a dedo
Miseenplis bouclée  caracóis
Produtos estruturantes
Produtos cosméticos
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Técnicas e métodos de ondulação
Clássica  rolos
- Lavagem do cabelo
 Aplicação do fixador
- Enrolamento das madeixas
- Secagem
- Pentear com pente e escova
Direta - ondas a dedo
- Lavagem do cabelo
 Aplicação do fixador
- Pentear no sentido do movimento desejado
 Execução do movimento das mãos (dedos e pente)
- Secagem
- Pentear com pente e escova
Indireta - Bouclée (caracóis achatados)
- Lavagem do cabelo
 Aplicação do fixador
 Efetuar as divisões adequadas do cabelo
 Execução do caracol achatado
- Pela raiz
- Pelo comprimento
- Pela ponta
- Secagem
- Pentear no sentido do movimento desejado

10108

Objetivo(s)

Técnicas de ondulação permanente

Carga horária
50 horas

Descrever a história da ondulação permanente, seus tipos e técnicas.
Executar o diagnóstico ao estado do couro cabeludo e cabelo visando a seleção da técnica adequada.
Identificar os utensílios necessários à execução da ondulação permanente.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Aplicar os procedimentos para a preparação do cabelo prévia à execução técnica da ondulação permanente.
Aplicar os procedimentos para a execução da ondulação permanente segundo o método apropriado.

Conteúdos
Princípios da ondulação permanente
Ondulação permanente a frio (1941  Speakman)  mecânica/química
 Método direto/ indireto
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 Princípio da ondulação permanente a frio
 Rotura das ligações do enxofre
 Diminuição da solidez das ligações salinas
 Reconstituição das cadeias queratinas
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- Pelo comprimento
- Pela ponta
- Secagem
- Pentear no sentido do movimento desejado

10108

Objetivo(s)

Técnicas de ondulação permanente

Carga horária
50 horas

Descrever a história da ondulação permanente, seus tipos e técnicas.
Executar o diagnóstico ao estado do couro cabeludo e cabelo visando a seleção da técnica adequada.
Identificar os utensílios necessários à execução da ondulação permanente.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Aplicar os procedimentos para a preparação do cabelo prévia à execução técnica da ondulação permanente.
Aplicar os procedimentos para a execução da ondulação permanente segundo o método apropriado.

Conteúdos
Princípios da ondulação permanente
Ondulação permanente a frio (1941  Speakman)  mecânica/química
 Método direto/ indireto
 Princípio da ondulação permanente a frio
 Rotura das ligações do enxofre
 Diminuição da solidez das ligações salinas
 Reconstituição das cadeias queratinas
 Função do fixador ou neutralizante
 Ação química e ação física (mecânica)
Diagnóstico/avaliação do estado do cabelo e couro cabeludo para a realização da ondulação permanente
Identificação dos produtos e utensílios de frisagem
Utensílios
- Capa protetora
 Papel de proteção de pontas
 Algodão
 Pente de cabo (não metálico)
 Pinças plásticas
 Taça não metálica
 Bigodis (em plástico, de vários diâmetros)
- Luvas
- Esponja ou aplicador
 Película aderente (para concentração de calor)
Produtos cosméticos
 Líquido redutor
 Líquido neutralizante/fixador
 Atuação do líquido da permanente
- Permanentes alcalinas
- Permanentes carbonatadas
Técnicas de ondulação permanente
Técnicas tradicionais
 Ondulação direta
 Ondulação Indireta
Técnicas recentes
 Ondulação localizada
 Ondulação direcional
 Ondulação dupla
 Ondulação em espiral
Preparação da ondulação permanente
Do espaço físico, dos produtos e utensílios
Protocolo de instalação do cliente
 Colocação do penteador
- Escovagem do cabelo
 Lavagem da cabeça com champô específico
 Aplicação de loção pré permanente
Procedimentos de execução da ondulação permanente
Determinação do grau de frisagem desejado
Determinação do tempo de aplicação das loções para a ondulação permanente
Seleção do tamanho dos bigoudi para a obtenção do grau de frisagem desejado
Enrolamento dos bigoudi
Aplicação do líquido redutor
Tempo de pose
Verificação da ondulação através da análise de uma madeixa (teste de frisagem)
Remoção total da loção da permanente, com água quente
Aplicação do neutralizante
Tempo de pose
Remoção do neutralizante
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Técnicas de alisamento e desfrisagem
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Carga horária
25 horas

Verificação da ondulação através da análise de uma madeixa (teste de frisagem)
Remoção total da loção da permanente, com água quente
Aplicação do neutralizante
Tempo de pose
Remoção do neutralizante

10109

Objetivo(s)

Técnicas de alisamento e desfrisagem

Carga horária
25 horas

Identificar os produtos e utensílios adequados para a alisamento e desfrisagem do cabelo.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Proceder à modificação da estrutura do cabelo, planeando e executando, após diagnóstico ao estado do cabelo
e couro cabeludo, as técnicas e procedimentos de alisamento e desfrisagem do cabelo.

Conteúdos
Alisamento do cabelo
Utensílios e produtos
Métodos
- Escova progressiva
- Escova definitiva
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Desfrisagem
Identificação dos utensílios para a desfrisagem do cabelo
- Penteador
- Toalhas
- Pente de desfrisagem
- Escovas
 Taça e trincha
Identificação dos produtos cosméticos para a realização da desfrisagem
 Soluções
 Loções e cremes desfrisantes
 Óleo
 Água
- Revitalizante capilar
Advertências no que respeita à aplicação dos produtos de desfrisagem
 Leitura dos rótulos
 Proteção do rosto do cliente
- Tempos de pose
Diagnóstico e análise ao estado do cabelo e couro cabeludo
 Averiguação do estado do cabelo e couro cabeludo para a realização do trabalho técnico
Procedimentos de execução da desfrisagem dos cabelos segundo o método apropriado
 Aplicação de um produto protetor no couro cabeludo
 Aplicação do desfrisante
 Seleção do tempo de aplicação em função dos resultados pretendidos
 Diminuição do frisado
- Desfrisagem total
 Verificação da desfrisagem através da análise de uma madeixa (teste do nó)
 Primeira passagem de água
 Aplicação do neutralizante
 Segunda passagem de água
 Aplicação do revitalizante

10078

Objetivo(s)

Colorimetria capilar

Carga horária
25 horas

Classificar as cores e identificálas na estrela de Oswald.
Aplicar os procedimentos de diagnóstico e avaliação em colorimetria capilar, visando a obtenção da cor
pretendida pelo cliente.
Identificar o(s) produto(s) a aplicar e os procedimentos para a sua preparação, de acordo com o fundo de
aclaramento existente no cabelo e a tonalidade desejada pelo cliente.

Conteúdos
Conceitos básicos de colorimetria  luz e cor
Classificação das cores
Cores primárias e secundárias
Cores frias e quentes
A estrela de Oswald na colorimetria capilar
Nível de saturação da cor (altura de tom)
Tonalidade ou nuance (reflexo da cor)
Fundo de aclaramento na colorimetria capilar
Técnicas
de avaliação
e diagnóstico
em 4colorimetria
REFERENCIAL
DE FORMAÇÃO
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 Nível
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Matemática da colorimetria  procedimentos na preparação da coloração
Química da colorimetria  produtos a aplicar e sua composição
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Primeira passagem de água
Aplicação do neutralizante
Segunda passagem de água
Aplicação do revitalizante

10078

Objetivo(s)

Colorimetria capilar

Carga horária
25 horas

Classificar as cores e identificálas na estrela de Oswald.
Aplicar os procedimentos de diagnóstico e avaliação em colorimetria capilar, visando a obtenção da cor
pretendida pelo cliente.
Identificar o(s) produto(s) a aplicar e os procedimentos para a sua preparação, de acordo com o fundo de
aclaramento existente no cabelo e a tonalidade desejada pelo cliente.

Conteúdos
Conceitos básicos de colorimetria  luz e cor
Classificação das cores
Cores primárias e secundárias
Cores frias e quentes
A estrela de Oswald na colorimetria capilar
Nível de saturação da cor (altura de tom)
Tonalidade ou nuance (reflexo da cor)
Fundo de aclaramento na colorimetria capilar
Técnicas de avaliação e diagnóstico em colorimetria capilar
Matemática da colorimetria  procedimentos na preparação da coloração
Química da colorimetria  produtos a aplicar e sua composição

10110

Objetivo(s)

Técnicas de coloração

Carga horária
50 horas

Identificar a composição química dos diversos tipos de colorantes e os riscos para a saúde que decorrem da
sua utilização.
Determinar a cor a utilizar segundo as características do cliente e o efeito pretendido.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Selecionar, preparar e aplicar a cor (permanente e semipermanente) segundo o diagnóstico ao estado do couro
cabeludo e cabelo.

Conteúdos
Coloração – composição química
Coloração  riscos para a saúde
Riscos para a saúde na aplicação de produtos químicos
 Aparelho respiratório
 Risco cancerígeno
- Riscos para a pele
Advertências no que respeita à aplicação dos produtos de coloração
 Leitura dos rótulos
 Proteção do rosto do cliente
- Tempos de pose
Medidas preventivas
Teste de sensibilidade
Ventilação do local de trabalho
Utilização de luvas de látex
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Diagnóstico ao estado do cabelo e couro cabeludo
Observação de estado do couro cabeludo  lesões, dermatoses
Observação de estado do cabelo  cabelos descolorados e cabelos pintados
Tipos de coloração
Coloração permanente (oxidação)
 Pré pigmentação
 Pré coloração
 Mordaçagem
Coloração semipermanente
 Catiónicas
 Não catiónicas
- Especiais
Coloração temporária ou fugaz
Seleção da coloração
Em função das características do cliente
- Tez do cliente e cor dos olhos
- Percentagem de cabelos brancos
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- Cor natural do cabelo
Em função do efeito pretendido
- Dar reflexos ao cabelo
- Atenuar os cabelos grisalhos
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Fundo de aclaramento na colorimetria capilar
Técnicas de avaliação e diagnóstico em colorimetria capilar
Matemática da colorimetria  procedimentos na preparação da coloração
Química da colorimetria  produtos a aplicar e sua composição

10110

Objetivo(s)

Técnicas de coloração

Carga horária
50 horas

Identificar a composição química dos diversos tipos de colorantes e os riscos para a saúde que decorrem da
sua utilização.
Determinar a cor a utilizar segundo as características do cliente e o efeito pretendido.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Selecionar, preparar e aplicar a cor (permanente e semipermanente) segundo o diagnóstico ao estado do couro
cabeludo e cabelo.

Conteúdos
Coloração – composição química
Coloração  riscos para a saúde
Riscos para a saúde na aplicação de produtos químicos
 Aparelho respiratório
 Risco cancerígeno
- Riscos para a pele
Advertências no que respeita à aplicação dos produtos de coloração
 Leitura dos rótulos
 Proteção do rosto do cliente
- Tempos de pose
Medidas preventivas
Teste de sensibilidade
Ventilação do local de trabalho
Utilização de luvas de látex
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Diagnóstico ao estado do cabelo e couro cabeludo
Observação de estado do couro cabeludo  lesões, dermatoses
Observação de estado do cabelo  cabelos descolorados e cabelos pintados
Tipos de coloração
Coloração permanente (oxidação)
 Pré pigmentação
 Pré coloração
 Mordaçagem
Coloração semipermanente
 Catiónicas
 Não catiónicas
- Especiais
Coloração temporária ou fugaz
Seleção da coloração
Em função das características do cliente
- Tez do cliente e cor dos olhos
- Percentagem de cabelos brancos
- Cor natural do cabelo
Em função do efeito pretendido
- Dar reflexos ao cabelo
- Atenuar os cabelos grisalhos
Em função da cor desejada e da pigmentação do cabelo
Em função do estado do cabelo e couro cabeludo
Métodos de aplicação
Coloração permanente e semipermanente
- Teste de alergia/sensibilidade
 Divisões e separação por madeixas
 Aplicação da coloração em cabelos virgens
 Aplicação de retoque raiz e ponta
Coloração temporária
 Soluções, loções, lacas e champôs

10111

Técnicas de descoloração

Carga horária
50 horas

Identificar os utensílios e produtos utilizados na descoloração do cabelo.
Identificar a composição química dos descolorantes.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Objetivo(s)
Diagnosticar o estado do cabelo com o fim de aplicar a descoloração e preparar o cabelo, materiais e produtos
aplicar.
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Selecionar, preparar e aplicar o descolorante.
Descolorar as madeixas segundo o método adequado.

 Aplicação da coloração em cabelos virgens
 Aplicação de retoque raiz e ponta
Coloração temporária
 Soluções, loções, lacas e champôs

10111

Objetivo(s)

Técnicas de descoloração

Carga horária
50 horas

Identificar os utensílios e produtos utilizados na descoloração do cabelo.
Identificar a composição química dos descolorantes.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Diagnosticar o estado do cabelo com o fim de aplicar a descoloração e preparar o cabelo, materiais e produtos
a aplicar.
Selecionar, preparar e aplicar o descolorante.
Descolorar as madeixas segundo o método adequado.

Conteúdos
Diagnóstico ao estado do cabelo e couro cabeludo
Cor natural do cabelo e percentagem de brancos
Textura do cabelo
Crescimento – centímetros
Sensibilidade do cabelo
Diferença de tom entre a cor natural e a cor pretendida
Grau do tom pretendido
Reflexo
Fundo de descoloração
Utensílios e produtos cosméticos
Utensílios
 Luvas de látex
 Pente de cabo não metálico
 Trincha e taça não metálica
Produtos cosméticos e composição química
 Descolorante – peróxido e persel (alcalino)
- Elementos constituintes dos descolorantes
 Água oxigenada e amoníaco
 Produtos de descoloração em pó, creme e óleo
- Oxidante / revelador
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Técnicas  procedimentos de execução
Descoloração
Decapagem
Descoloração  processo
Preparação da descoloração
 Preparação da mistura (manipulação do produto)
Divisões do cabelo
Aplicação com trincha em cabelo seco
Tempo de pose
Verificação do grau de aclaramento
Enxaguamento profundo com água morna
Lavagem do cabelo
Recoloração
Decapagem e mordaçagem  processo
Decapagem
 Preparação do produto desmaquilhante
 Aplicação
- Tempo de pose
- Enxaguamento
 Nova coloração

10081

Objetivo(s)

Técnicas específicas de execução de madeixas e nuances

Carga horária
25 horas

Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Aplicar os procedimentos para a descoloração de madeixas.
Aplicar os procedimentos para o aclaramento de nuances.
Executar madeixas e nuances de diversos tipos, utilizando as técnicas apropriadas ao resultado pretendido pelo
cliente.

Conteúdos
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Descoloração de madeixas  procedimentos
Organização do espaço físico
Protocolo de instalação e preparação do cliente e do material de trabalho
Preparação do produto/mistura
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Aplicação
Tempo de pose
Enxaguamento
Nova coloração

10081

Objetivo(s)

Técnicas específicas de execução de madeixas e nuances

Carga horária
25 horas

Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Aplicar os procedimentos para a descoloração de madeixas.
Aplicar os procedimentos para o aclaramento de nuances.
Executar madeixas e nuances de diversos tipos, utilizando as técnicas apropriadas ao resultado pretendido pelo
cliente.

Conteúdos
Descoloração de madeixas  procedimentos
Organização do espaço físico
Protocolo de instalação e preparação do cliente e do material de trabalho
Preparação do produto/mistura
Aplicação do descolorante
Fonte de calor
Tempo de pose
Lavagem das madeixas
Recoloração
Verificação da cor
Técnicas de execução de madeixas e nuances
Madeixas tricot
Balayages
Madeixas com touca
Madeixas com papel de alumínio
Californianas
Madeixas com pente
Madeixas com espátula
Coup soleil (reflexos luminosos)
Ombré
Técnica de mão livre
Madeixas em véu
Efeitos de fantasia

10112

Objetivo(s)

Expressão gráfica e visagismo

Carga horária
25 horas

Caracterizar os diferentes formatos de rosto.
Selecionar os cortes de cabelo e penteados adequados a cada tipo de rosto.
Aplicar linhas de desenho na execução de tipos de cabeça.
Efetuar desenhos elementares de rosto humanos.
Desenhar penteados de correção do tipo de rosto.

Conteúdos
Visagismo facial  noções básicas e geometria facial
Análise do rosto
Caracterização dos tipos de rosto
Formas geométricas
- Oval, redondo, quadrado, triangular, retangular, trapezoidal, hexagonal
Formas aplicadas ao visagismo
 Oval, redondo, quadrado, triângulo, retangular, triângulo invertido, diamante e coração
Desenho da cabeça
Desenho dos tipos de contorno – morfologia do rosto
Aplicação das linhas de desenho na execução de tipos de cabeça
Encaixe e delineação de uma cabeça tipo
Classificação das linhas de demarcação
Desenho de penteados de correção do rosto
Avaliação de volume
Linhas de demarcação simétrica e de relevo

10113

Corte de cabelo – princípios
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Objetivo(s)

Identificar os critérios necessários à escolha de um corte/penteado.
Identificar e manusear os utensílios que se destinam ao corte do cabelo.
Identificar os princípios básicos de execução do corte de cabelo.

Carga horária
50 horas
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Classificação das linhas de demarcação
Desenho de penteados de correção do rosto
Avaliação de volume
Linhas de demarcação simétrica e de relevo

10113

Objetivo(s)

Corte de cabelo – princípios

Carga horária
50 horas

Identificar os critérios necessários à escolha de um corte/penteado.
Identificar e manusear os utensílios que se destinam ao corte do cabelo.
Identificar os princípios básicos de execução do corte de cabelo.

Conteúdos
Utensílios para o corte
Tesouras (corte e desbaste)
Navalha (corte e dentada)
Máquina (corte e contornos)
Pentes (corte e desembaraçar)
Pinças e molas
Espanador
Borrifador
Critérios de corte
Fisionomia do cliente
Gosto do cliente
Personalidade e estilo de vida
Vestuário/moda
Textura, comprimento e Implantação do cabelo
Princípios de corte
Seleção do corte em função do formato e pormenores do rosto e da implantação do cabelo
Manuseamento das tesouras
Manuseamento das navalhas
Manuseamento das máquinas
Divisões para o corte
Pontos de referência
- Nuca
- Rosto (nariz, testa, sobrancelhas, boca e queixo)
 Laterais (linhas de base à frente e a trás)
Ângulos de corte
Finalização do corte – texturização

10114

Objetivo(s)

Corte de cabelo – técnicas

Carga horária
50 horas

Identificar as diversas técnicas de corte de cabelo .
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Executar diferentes tipos de corte em função do tamanho, do penteado e do efeito desejado.

Conteúdos
Seleção do corte em função dos critérios de corte
Fisionomia do cliente
Personalidade do cliente
Estilo de vida
Tipo de cabelo
Linhas de moda
Organização física do espaço de trabalho
Instalação ergonómica do cliente para o corte
Preparação do cabelo para o corte
Divisões do cabelo
Técnicas de execução do corte
Em função do utensilio utilizado
- Com tesoura
- Em cabelo molhado
- Em cabelo seco
 Com máquina
- Com navalha
Em função do efeito desejado
 Corte quadrado/direito (carré)
 Corte dégradé
 Corte effilé
- Corte picotado
 Corte garçon
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- Corte desestruturado
Em função do tamanho
- Cortes curtos
 Cortes médios
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- Rosto (nariz, testa, sobrancelhas, boca e queixo)
 Laterais (linhas de base à frente e a trás)
Ângulos de corte
Finalização do corte – texturização

10114

Objetivo(s)

Corte de cabelo – técnicas

Carga horária
50 horas

Identificar as diversas técnicas de corte de cabelo .
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Executar diferentes tipos de corte em função do tamanho, do penteado e do efeito desejado.

Conteúdos
Seleção do corte em função dos critérios de corte
Fisionomia do cliente
Personalidade do cliente
Estilo de vida
Tipo de cabelo
Linhas de moda
Organização física do espaço de trabalho
Instalação ergonómica do cliente para o corte
Preparação do cabelo para o corte
Divisões do cabelo
Técnicas de execução do corte
Em função do utensilio utilizado
- Com tesoura
- Em cabelo molhado
- Em cabelo seco
 Com máquina
- Com navalha
Em função do efeito desejado
 Corte quadrado/direito (carré)
 Corte dégradé
 Corte effilé
- Corte picotado
 Corte garçon
- Corte desestruturado
Em função do tamanho
- Cortes curtos
 Cortes médios
- Cortes longos
Em função do penteado desejado
 Corte clássico
 Corte artístico
- Corte moda
Verificação do equilíbrio comprimento/volume
Texturização

10115

Objetivo(s)

Técnicas de corte de cabelo feminino

Carga horária
50 horas

Selecionar o corte de cabelo a efetuar de acordo com os critérios de corte.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente
Preparar a cliente para o corte de cabelo.
Executar diferentes tipos de corte de cabelo feminino  carré, dégradé, effilé e picotado.

Conteúdos
Seleção do corte em função dos critérios de corte
Fisionomia do cliente
Personalidade do cliente
Estilo de vida
Tipo de cabelo
Linhas de moda
Organização do espaço físico do trabalho
Instalação ergonómica do cliente para o corte
Preparação do cabelo para o corte
Divisões do cabelo
Execução do corte
Corte quadrado/direito (carré)
 Divisão do cabelo para o corte
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 Técnica de execução
 Verificação do equilíbrio comprimento/volume
 Texturização
Corte dégradé
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 Corte artístico
- Corte moda
Verificação do equilíbrio comprimento/volume
Texturização

10115

Objetivo(s)

Técnicas de corte de cabelo feminino

Carga horária
50 horas

Selecionar o corte de cabelo a efetuar de acordo com os critérios de corte.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente
Preparar a cliente para o corte de cabelo.
Executar diferentes tipos de corte de cabelo feminino  carré, dégradé, effilé e picotado.

Conteúdos
Seleção do corte em função dos critérios de corte
Fisionomia do cliente
Personalidade do cliente
Estilo de vida
Tipo de cabelo
Linhas de moda
Organização do espaço físico do trabalho
Instalação ergonómica do cliente para o corte
Preparação do cabelo para o corte
Divisões do cabelo
Execução do corte
Corte quadrado/direito (carré)
 Divisão do cabelo para o corte
 Técnica de execução
 Verificação do equilíbrio comprimento/volume
 Texturização
Corte dégradé
 Divisão do cabelo para o corte
 Técnica de execução
 Verificação do equilíbrio comprimento/volume
 Texturização
Corte effilé
 Divisão do cabelo para o corte
 Técnica de execução
 Verificação do equilíbrio comprimento/volume
 Texturização
Corte picotado
 Divisão do cabelo para o corte
 Técnica de execução
 Verificação do equilíbrio comprimento/volume
 Texturização

10116

Objetivo(s)

Técnicas de corte de cabelo masculino

Carga horária
50 horas

Selecionar o corte de cabelo a efetuar de acordo com os critérios de corte.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Preparar o cliente para o corte de cabelo.
Executar técnicas específicas de corte de cabelo masculino.

Conteúdos
Seleção do corte em função dos critérios de corte
Fisionomia do cliente
Personalidade do cliente
Estilo de vida
Tipo de cabelo
Linhas de moda
Organização do espaço físico do trabalho
Instalação ergonómica do cliente para o corte
Preparação do cabelo para o corte
Divisões do cabelo
Execução do corte
Corte clássico à tesoura
 Identificação de linhas de corte
 Ângulos
- Contornos
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- Enquadramento
- Patilhas
 Execução prática de corte clássico em cabelo de homem
- Desbaste
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Divisão do cabelo para o corte
Técnica de execução
Verificação do equilíbrio comprimento/volume
Texturização

10116

Objetivo(s)

Técnicas de corte de cabelo masculino

Carga horária
50 horas

Selecionar o corte de cabelo a efetuar de acordo com os critérios de corte.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Preparar o cliente para o corte de cabelo.
Executar técnicas específicas de corte de cabelo masculino.

Conteúdos
Seleção do corte em função dos critérios de corte
Fisionomia do cliente
Personalidade do cliente
Estilo de vida
Tipo de cabelo
Linhas de moda
Organização do espaço físico do trabalho
Instalação ergonómica do cliente para o corte
Preparação do cabelo para o corte
Divisões do cabelo
Execução do corte
Corte clássico à tesoura
 Identificação de linhas de corte
 Ângulos
- Contornos
- Enquadramento
- Patilhas
 Execução prática de corte clássico em cabelo de homem
- Desbaste
 Texturização
Corte moda com tesoura, máquina ou navalha
 Identificação de linhas de corte
 Ângulos
- Contornos
- Enquadramento
- Patilhas
 Execução prática de corte moda em cabelo de homem
- Desbaste
 Texturização
Cortes masculinos com desenhos tribais

10117

Objetivo(s)

Penteados – princípios e técnicas

Carga horária
50 horas

Definir os conceitos básicos de forma, textura e cor.
Identificar os fatores que influenciam a execução de um penteado.
Aplicar as técnicas base de penteados.

Conteúdos
Conceitos básicos
Forma, textura e cor
Princípios e decisões de design
Fatores que influenciam a execução de um penteado
Implantação individual dos cabelos
 Sentido da implantação
 Utilização do sentido da implantação dos cabelos no penteado
Natureza individual dos cabelos
- Grossos, normais ou finos
 Rígidos, flexíveis, frisados
- Fortes ou sensibilizados
 Maleáveis ou rebeldes
Características do cliente
- Personalidade
- Silhueta
- Formato do rosto (fisionomia)
- Textura dos cabelos
- Atividade laboral e social
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Linhas da moda
Tipos de penteados
Penteados moda
Penteados clássicos
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 Execução prática de corte moda em cabelo de homem
- Desbaste
 Texturização
Cortes masculinos com desenhos tribais

10117

Objetivo(s)

Penteados – princípios e técnicas

Carga horária
50 horas

Definir os conceitos básicos de forma, textura e cor.
Identificar os fatores que influenciam a execução de um penteado.
Aplicar as técnicas base de penteados.

Conteúdos
Conceitos básicos
Forma, textura e cor
Princípios e decisões de design
Fatores que influenciam a execução de um penteado
Implantação individual dos cabelos
 Sentido da implantação
 Utilização do sentido da implantação dos cabelos no penteado
Natureza individual dos cabelos
- Grossos, normais ou finos
 Rígidos, flexíveis, frisados
- Fortes ou sensibilizados
 Maleáveis ou rebeldes
Características do cliente
- Personalidade
- Silhueta
- Formato do rosto (fisionomia)
- Textura dos cabelos
- Atividade laboral e social
Linhas da moda
Tipos de penteados
Penteados moda
Penteados clássicos
Penteados artísticos
Execução do penteado  etapas
Lavagem e secagem dos cabelos
Escovagem
Ripagem com escova e/ou pente
Acabamento com pente ou escova
Técnicas de execução
Chignons
Torcidos (cordões), nós, sobreposições
Trançados
Laçadas (Bouclés)

10118

Objetivo(s)

Tratamentos capilares

Carga horária
25 horas

Identificar as diversas finalidades da execução dos tratamentos capilares.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Aplicar os procedimentos associados ao exame/diagnóstico do cabelo e couro cabeludo e realizálo.
Aplicar os tratamentos adequados às anomalias detetadas no cabelo e/ou couro cabeludo.
Executar massagens capilares.

Conteúdos
Finalidades do tratamento do cabelo e do couro cabeludo
Couro cabeludo
 Flexibilização do couro cabeludo
 Ativação da circulação
 Descontração do sistema nervoso
 Equilíbrio do manto hidrolipídico
 Eliminação da caspa
 Equilíbrio funcional das glândulas sudoríparas e sebáceas
Cabelo
- Fortalecimento do cabelo (revigorar)
- Crescimento do cabelo
 Recuperação do brilho do cabelo
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
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Diagnóstico ao cabelo e couro cabeludo
Exame/diagnóstico por observação atenta da pele
 Verificação das anomalias do cabelo e couro cabeludo
 Aconselhamento e seleção do tratamento adequado
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Chignons
Torcidos (cordões), nós, sobreposições
Trançados
Laçadas (Bouclés)

10118

Objetivo(s)

Tratamentos capilares

Carga horária
25 horas

Identificar as diversas finalidades da execução dos tratamentos capilares.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Aplicar os procedimentos associados ao exame/diagnóstico do cabelo e couro cabeludo e realizálo.
Aplicar os tratamentos adequados às anomalias detetadas no cabelo e/ou couro cabeludo.
Executar massagens capilares.

Conteúdos
Finalidades do tratamento do cabelo e do couro cabeludo
Couro cabeludo
 Flexibilização do couro cabeludo
 Ativação da circulação
 Descontração do sistema nervoso
 Equilíbrio do manto hidrolipídico
 Eliminação da caspa
 Equilíbrio funcional das glândulas sudoríparas e sebáceas
Cabelo
- Fortalecimento do cabelo (revigorar)
- Crescimento do cabelo
 Recuperação do brilho do cabelo
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Diagnóstico ao cabelo e couro cabeludo
Exame/diagnóstico por observação atenta da pele
 Verificação das anomalias do cabelo e couro cabeludo
 Aconselhamento e seleção do tratamento adequado
Utensílios e produtos cosméticos utilizados em tratamentos capilares
Utensílios e equipamentos
- Pente
- Escova
- Aparelho de calor
- Hélicope vapozono (Computador)
 Aparelho de alta frequência
- Toalhas
Cosméticos capilares
- Cremes
 Loções
 Champôs
 Tónicos
- Ampolas
- Cataplasmas
- Espumas
Técnicas cosméticas de tratamento capilar
Vapor de ozono
Técnicas de massagem do couro cabeludo
Drenagem linfática do couro cabeludo
Peelings para o couro cabeludo
Etapas na execução de tratamentos capilares
Lavagem e preparação do cabelo e couro cabeludo
Aplicação dos cosméticos selecionados
Execução do tratamento segundo as recomendações do fabricante
Respeito pelas normas de segurança relativas à aplicação dos diferentes produtos cosméticos
Aconselhamento ao cliente relativamente aos cuidados posteriores com o cabelo
Tratamento capilar – massagem
Identificação das técnicas e produtos
Movimentos no couro cabeludo  identificação dos movimentos a executar
 Movimentos circulares na nuca, rotações concêntricas
 Percussões laterais
 Pressões deslizantes
Aplicação dos movimentos
 Definição dos pontos a trabalhar

10119

Postiços – aplicação e manutenção

Descrever a evolução
histórica dos
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Cabeleireiro/a
 Nível 4 | 23/11/2020

Objetivo(s)

postiços capilares.
Identificar os diferentes tipos de postiços.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.

Carga horária
25 horas
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 Percussões laterais
 Pressões deslizantes
Aplicação dos movimentos
 Definição dos pontos a trabalhar

10119

Objetivo(s)

Postiços – aplicação e manutenção

Carga horária
25 horas

Descrever a evolução histórica dos postiços capilares.
Identificar os diferentes tipos de postiços.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Efetuar os procedimentos de aplicação, manutenção e penteado de postiços.
Aplicar os procedimentos relativos à elaboração de penteados com perucas.

Conteúdos
Postiços capilares ¬  evolução histórica
Postiços natureza
Fabrico manual
 Cabelos naturais e sintéticos
Fabrico Industrial
- Cabelos artificiais e naturais
Postiços tipos
Perucas
Extensões finas
Madeixas de várias medidas
Meias peruca
Franjas
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Preparação do cabelo para a colocação de postiços
Postiços capilares  aplicação e manutenção
Colocação
 Colocação de ganchos
 Colocação de esponjas e outros suportes de volumes
 Colocação de redes invisíveis (segurança)
 Finalização com lacas e secador para o penteado apresentar resistência
Manutenção do penteado dos postiços
Postiços capilares encomenda
Identificação e personalização
- Cor do cabelo
- Comprimento do cabelo
 Referência exata
 Medidas personalizadas da cabeça
Perucas
Tipos
Colocação, medidas e cor
Criação e manutenção de penteados

10120

Objetivo(s)

Extensões e alongamento do cabelo

Carga horária
25 horas

Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Aplicar extensões de cabelo segundo o método adequado ao efeito pretendido.
Utilizar a máquina de alongamento do cabelo (máquina de extensões).
Proceder ao tratamento e manutenção das extensões de cabelo.

Conteúdos
Seleção da cor das extensões de acordo com a base do cabelo e o efeito desejado
Métodos de aplicação de extensões
Tissagem
Extensões com queratina
Extensões com grampos
Máquina de extensões
Papel adesivo
Fio de nylon
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Aplicação de extensões  procedimentos com máquina de extensões
Aplicação de alongamentos de cabelo para criação de penteados
Aplicação de extensões para criação e alteração de nuances de cabelo
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Aplicação de extensões para criação de volumes localizados na cabeleira
Manutenção e tratamento de extensões
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Perucas
Tipos
Colocação, medidas e cor
Criação e manutenção de penteados

10120

Objetivo(s)

Extensões e alongamento do cabelo

Carga horária
25 horas

Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Aplicar extensões de cabelo segundo o método adequado ao efeito pretendido.
Utilizar a máquina de alongamento do cabelo (máquina de extensões).
Proceder ao tratamento e manutenção das extensões de cabelo.

Conteúdos
Seleção da cor das extensões de acordo com a base do cabelo e o efeito desejado
Métodos de aplicação de extensões
Tissagem
Extensões com queratina
Extensões com grampos
Máquina de extensões
Papel adesivo
Fio de nylon
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Aplicação de extensões  procedimentos com máquina de extensões
Aplicação de alongamentos de cabelo para criação de penteados
Aplicação de extensões para criação e alteração de nuances de cabelo
Aplicação de extensões para criação de volumes localizados na cabeleira
Manutenção e tratamento de extensões

10121

Objetivo(s)

Cuidados específicos com a barba e o bigode

Carga horária
25 horas

Descrever os costumes históricos relacionados com o uso de barbas e bigodes.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Organizar o espaço de trabalho.
Identificar os produtos e utensílios utilizados para a execução e tratamento de barbas e bigodes.
Reconhecer os riscos inerentes aos cuidados com a barba e bigode.
Proceder à higienização dos espaços e equipamentos relacionados com os cuidados da barba e bigode.

Conteúdos
Barba e bigode – história
Abordagem dos costumes históricos relacionados com os cuidados da barba e bigode
Receção e instalação ergonómica do cliente na cadeira com o apoio de cabeça
Espaço, equipamentos e utensílios
Gestão do espaço
Organização física do local
Higienização global e manutenção do equipamento, material e utensílios
 Máquina de corte
- Navalha
 Lâminas descartáveis
- Pincel de barbear
 Taça de barbear
Cosmetologia
Indicações e contra indicações da utilização de determinados cosméticos
Produtos de barbear
 Préshave
- Pastas/espumas de barbear
 Fósforo hemostático
 Bálsamos
- Cremes hidratantes
 Loções pósbarba (aftershave)
Cuidados com a barba e bigode – riscos e diagnóstico
Estado do pelo e fases do ciclo capilar
 Anagénica (Fase de Crescimento)
 Catagénica (Fase de Transição)
 Telogénica (Fase de Repouso)
Reconhecimento do estado do rosto, pele e pelo
- Cicatrizes
 Pápulas e Pústulas
- Sulcos
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 Rugas de expressão
- Sentido do pelo
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Aplicação de alongamentos de cabelo para criação de penteados
Aplicação de extensões para criação e alteração de nuances de cabelo
Aplicação de extensões para criação de volumes localizados na cabeleira
Manutenção e tratamento de extensões

10121

Objetivo(s)

Cuidados específicos com a barba e o bigode

Carga horária
25 horas

Descrever os costumes históricos relacionados com o uso de barbas e bigodes.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Organizar o espaço de trabalho.
Identificar os produtos e utensílios utilizados para a execução e tratamento de barbas e bigodes.
Reconhecer os riscos inerentes aos cuidados com a barba e bigode.
Proceder à higienização dos espaços e equipamentos relacionados com os cuidados da barba e bigode.

Conteúdos
Barba e bigode – história
Abordagem dos costumes históricos relacionados com os cuidados da barba e bigode
Receção e instalação ergonómica do cliente na cadeira com o apoio de cabeça
Espaço, equipamentos e utensílios
Gestão do espaço
Organização física do local
Higienização global e manutenção do equipamento, material e utensílios
 Máquina de corte
- Navalha
 Lâminas descartáveis
- Pincel de barbear
 Taça de barbear
Cosmetologia
Indicações e contra indicações da utilização de determinados cosméticos
Produtos de barbear
 Préshave
- Pastas/espumas de barbear
 Fósforo hemostático
 Bálsamos
- Cremes hidratantes
 Loções pósbarba (aftershave)
Cuidados com a barba e bigode – riscos e diagnóstico
Estado do pelo e fases do ciclo capilar
 Anagénica (Fase de Crescimento)
 Catagénica (Fase de Transição)
 Telogénica (Fase de Repouso)
Reconhecimento do estado do rosto, pele e pelo
- Cicatrizes
 Pápulas e Pústulas
- Sulcos
 Rugas de expressão
- Sentido do pelo

10122

Objetivo(s)

Técnicas de design e corte de barba e bigode

Carga horária
50 horas

Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Aplicar as técnicas de design e corte de barba e bigode.

Conteúdos
Organização do espaço físico de trabalho
Instalação ergonómica do cliente
Postura de trabalho do profissional
Execução do design e corte da barba, pera e bigode  etapas
Desfazer
Aparar
Primeira passagem com navalha
Segunda passagem
Escanhoar com navalha

10123

Língua inglesa – cuidados do cabelo
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Objetivo(s)

Carga horária
25 horas
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Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em inglês a nível do utilizador independente,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.

Aparar
Primeira passagem com navalha
Segunda passagem
Escanhoar com navalha

10123

Objetivo(s)

Língua inglesa – cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em inglês a nível do utilizador independente,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.
Interagir e comunicar em inglês a nível do utilizador independente.

Conteúdos
Funcionamento da língua inglesa
Regras gramaticais de sintaxe e semântica
Unidades significativas  parágrafo, períodos, tipos de frase, estrutura frásica
Adequação discursiva
Vocabulário técnico dos cuidados de beleza  identificação de cosméticos e das propriedades e características do cabelo e couro
cabeludo, interpretação de informação técnica sobre a composição e aplicação de cosméticos, receção e atendimento ao cliente,
execução dos diferentes trabalhos técnicos, aconselhamento ao cliente
Funções da linguagem
Prestar e receber informações
Ouvir e exprimir opiniões
Sugerir
Descrever
Perguntar e exprimir preferências
Aconselhar
Apresentar
Pedir autorização

3564

Objetivo(s)

Primeiros socorros

Carga horária
25 horas

Identificar os diferentes tipos de acidentes.
Reconhecer o serviço nacional de proteção civil.
Reconhecer a importância da prevenção de acidentes e de doenças profissionais.

Conteúdos
Tipos de acidente
Comportamento perante o sinistrado
 Prevenção do agravamento do acidente
 Alerta dos serviços de socorro público
- Exame do sinistrado
 Socorros de urgência
 Primeiros socorros e conselhos de prevenção nos diferentes casos de dificuldade respiratória
 Dificuldades respiratórias – descrição
 Socorros de urgência
 Reanimação cardiorespiratória
Feridas, fraturas, acidentes respiratórios, acidentes digestivos, acidentes pelos agentes físicos, envelhecimento
Acidentes inerentes à profissão
- Queimadura
 Por corrente eléctrica
- Hemorragia externa por ferimento (corte)
- Comportamento a seguir
 Esterilização dos instrumentos
 Prevenção dos acidentes de trabalho, supressão de risco, proteção coletiva, proteção individual, sinalização
Serviço Nacional de Proteção Civil
Socorrismo e realidade
A profissão confrontada com a doença
Prevenção de acidentes e doenças profissionais
- Higiene do profissional
- Higiene do meio ambiente
Revisão de atuação em diferentes casos
 Revisão dos efeitos tardios em certos acidentes

10124

Técnicas de penteado em cabelo masculino

REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Cabeleireiro/a  Nível 4 | 23/11/2020

Objetivo(s)

Identificar os conceitos básicos para a execução de penteados masculinos.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Executar diferentes tipos de penteados masculinos, segundo a técnica adequada.

Carga horária
25 horas
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- Higiene do profissional
- Higiene do meio ambiente
Revisão de atuação em diferentes casos
 Revisão dos efeitos tardios em certos acidentes

10124

Objetivo(s)

Técnicas de penteado em cabelo masculino

Carga horária
25 horas

Identificar os conceitos básicos para a execução de penteados masculinos.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Executar diferentes tipos de penteados masculinos, segundo a técnica adequada.

Conteúdos
Conceitos básicos
Forma
Textura e cor
Princípios de design
Decisões de design
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Execução do penteado segundo o tipo
Penteado clássico
Penteado artístico
Penteado moda
Penteado artístico de competição
Técnicas de penteados masculinos
Coques
Crop
Trançados

10125

Objetivo(s)

Penteados artísticos

Carga horária
25 horas

Selecionar o penteado artístico a executar em função do evento, do tipo de competição e do efeito pretendido.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Executar penteados artísticos em cabelo feminino e masculino, utilizando as técnicas de penteado adequadas.

Conteúdos
Seleção do penteado artístico a executar
Em função do evento ou do tipo de competição
Em função das características do cliente
Em função das características do cabelo a pentear
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Execução de penteados  técnicas
Crimpagem
Frisagem
Brushing com ferro
Brushing com escova
Aplicação de ganchos invisíveis
Execução do penteado  etapas
Lavagem e secagem do cabelo
Escovagem
Ripagem com escova e/ou pente
Acabamento com pente ou escova
Styling

10126

Objetivo(s)

Penteados de festa

Carga horária
25 horas

Selecionar o penteado a executar em função da ocasião e do efeito pretendido.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Executar penteados de festa em cabelo feminino e masculino, utilizando as técnicas de penteado adequadas.

Conteúdos
REFERENCIAL
DE FORMAÇÃO | Cabeleireiro/a  Nível 4 | 23/11/2020
Seleção do penteado de festa a executar
Em função do evento ou ocasião
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Escovagem
Ripagem com escova e/ou pente
Acabamento com pente ou escova
Styling

10126

Objetivo(s)

Penteados de festa

Carga horária
25 horas

Selecionar o penteado a executar em função da ocasião e do efeito pretendido.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Executar penteados de festa em cabelo feminino e masculino, utilizando as técnicas de penteado adequadas.

Conteúdos
Seleção do penteado de festa a executar
Em função do evento ou ocasião
Em função das características do cliente
Em função das características do cabelo a pentear
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Execução de penteados  técnicas
Crimpagem
Frisagem
Brushing com ferro
Brushing com escova
Aplicação de ganchos invisíveis
Execução do penteado  etapas
Lavagem e secagem do cabelo
Escovagem
Ripagem com escova e/ou pente
Acabamento com pente ou escova
Styling

10127

Objetivo(s)

Penteados de noiva

Carga horária
25 horas

Selecionar o penteado a executar em função do tipo de evento e das características da cliente, enquadrandoo
na restante indumentária.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Executar penteados de noiva em cabelo feminino, utilizando as técnicas de penteado adequadas.

Conteúdos
Seleção do penteado de noiva a executar
Em função do tipo de evento
Em função das características do cliente
Em função das características do cabelo a pentear
Em função da indumentária
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Execução de penteados  técnicas
Crimpagem
Frisagem
Brushing com ferro
Brushing com escova
Aplicação de ganchos invisíveis
Execução do penteado  etapas
Lavagem e secagem do cabelo
Escovagem
Ripagem com escova e/ou pente
Acabamento com pente ou escova
Styling

10128

Cortes tribais

Carga horária
25 horas

Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
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Executar desenhos tribais em cabelo masculino e/ou feminino, enquadrando o desenho no corte de cabelo37
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Objetivo(s)
efetuar.
Colorir desenhos tribais em cortes de cabelo.

Escovagem
Ripagem com escova e/ou pente
Acabamento com pente ou escova
Styling

10128

Objetivo(s)

Cortes tribais

Carga horária
25 horas

Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Executar desenhos tribais em cabelo masculino e/ou feminino, enquadrando o desenho no corte de cabelo a
efetuar.
Colorir desenhos tribais em cortes de cabelo.

Conteúdos
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Cortes de cabelo com desenhos tribais  evolução histórica e tendências
Linhas de desenho
Formas tribais geométricas
Outras formas tribais
Transposição do desenho para o cabelo
Enquadramento no corte
Execução do corte
Execução do desenho no cabelo, com navalha
Cortes tribais com cor

10129

Objetivo(s)

Barbas e bigodes artísticos

Carga horária
25 horas

Descrever a evolução histórica e as tendências atuais em barbas e bigodes artísticos.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Efetuar o design e corte de barbas e bigodes artísticos quer para uso diário, quer para competição, utilizando as
técnicas adequadas de corte e desbaste.

Conteúdos
Barbas e bigodes artísticos  evolução histórica e tendências
Barbas e bigodes artísticos  design e corte
Seleção do design a efetuar
 Em função da fisionomia do cliente, gosto e personalidade
 Em função do objetivo do desenho artístico
 Uso diário
 Design artístico para concursos e outras provas de competição
Organização do espaço física do trabalho
Instalação ergonómica do cliente
Preparação da barba e bigode para o trabalho
Procedimentos de corte
 Design das linhas de base do desenho artístico a realizar desbaste do pelo
- Design de contornos
 Finalização do corte

10130

Objetivo(s)

Botox capilar

Carga horária
25 horas

Enumerar e identificar os efeitos e benefícios do Botox capilar para o cabelo.
Reconhecer a composição química dos produtos de tratamento usados em Botox capilar.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Aplicar o tratamento e proceder à sua manutenção.

Conteúdos
Introdução ao botox capilar
Efeitos e benefícios para o cabelo
Reconstrução capilar
Hidratação
Nutrição
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Proteção
Redução de volume
Alisamento do cabelo
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Procedimentos de corte
 Design das linhas de base do desenho artístico a realizar desbaste do pelo
- Design de contornos
 Finalização do corte

10130

Objetivo(s)

Botox capilar

Carga horária
25 horas

Enumerar e identificar os efeitos e benefícios do Botox capilar para o cabelo.
Reconhecer a composição química dos produtos de tratamento usados em Botox capilar.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Aplicar o tratamento e proceder à sua manutenção.

Conteúdos
Introdução ao botox capilar
Efeitos e benefícios para o cabelo
Reconstrução capilar
Hidratação
Nutrição
Proteção
Redução de volume
Alisamento do cabelo
Aumento da resistência
Botox capilar – produtos de tratamento
Indicações e contra indicações
Composição química
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Técnica de aplicação de acordo com as instruções do fabricante
Manutenção do tratamento

3772

Objetivo(s)

Informática na ótica do utilizador  fundamentos

Carga horária
25 horas

Utilizar um processador de texto.
Pesquisar informação na Internet.
Utilizar uma aplicação de correio eletrónico.

Conteúdos
Informática – conceitos gerais
Operações elementares com o sistema operativo
Processamento de texto
Características e vantagens do processador de texto
Criação, gravação e edição de documentos
Formatação de documentos
Impressão de documentos
Internet
Características e vantagens da Internet e do correio electrónico
Pesquisa de informação
Elaboração, envio, receção e leitura de mensagens de correio electrónico

3776
Objetivo(s)

Informática  folha de cálculo e base de dados

Carga horária
25 horas

Utilizar aplicações informáticas de folha de cálculo e de base de dados.

Conteúdos
Folha de cálculo
Características
Vantagens e desvantagens
Criação, gravação e edição de uma folha de cálculo
Formatação
Gráficos com recurso a modelos prédefinidos
Preparação de conteúdos para a Internet
Base de dados
Características
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Vantagens e desvantagens
Modo de funcionamento
Componentes de uma base de dados
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Internet
Características e vantagens da Internet e do correio electrónico
Pesquisa de informação
Elaboração, envio, receção e leitura de mensagens de correio electrónico

3776
Objetivo(s)

Informática  folha de cálculo e base de dados

Carga horária
25 horas

Utilizar aplicações informáticas de folha de cálculo e de base de dados.

Conteúdos
Folha de cálculo
Características
Vantagens e desvantagens
Criação, gravação e edição de uma folha de cálculo
Formatação
Gráficos com recurso a modelos prédefinidos
Preparação de conteúdos para a Internet
Base de dados
Características
Vantagens e desvantagens
Modo de funcionamento
Componentes de uma base de dados
Manutenção de bases de dados
Publicação de conteúdos para a Internet.

7266

Objetivo(s)

Gestão e tratamento de reclamações

Carga horária
25 horas

Definir o conceito de reclamação
Identificar as tipologias de reclamações
Caracterizar as diferentes fases de uma reclamação
Elaborar metodologias para gerir e tratar reclamações para situações concretas
Identificar o tipo de erros a evitar no tratamento de reclamações
Identificar as diferentes tipologias de clientes e os modos de actuar
Sistematizar informação relativa às reclamações, propondo planos de melhoria
Aplicar a legislação relativa à área de reclamações

Conteúdos
Reclamação
Definição
Tipos de reclamação
Razões de reclamação dos clientes e perceção de sinais de descontentamento
Modos de comunicação das reclamações
Etapas de uma reclamação.
Sistema de gestão e tratamento das reclamações
Metodologia base
Tratamento da Reclamação
 Gestão atempada
- Tipo de erros a evitar
Tratamento da informação e plano de melhoria
Livro de reclamações
Legislação aplicável
Fidelização dos clientes
Práticas potenciadoras da satisfação do cliente.
Comunicação verbal e nãoverbal
Assertividade e empatia
Tipos de clientes e adaptação aos seus comportamentos
Técnicas para controlar e reduzir conflitos
Opinião do cliente.
Argumentação e afirmação
Gestão do stress em situações de crise

9148

Marketing pessoal e marketing digital

Definir o conceito de marketing pessoal.
Definir o conceito de marketing digital.
Objetivo(s)
REFERENCIAL
DE FORMAÇÃO | Cabeleireiro/a  Nível 4 | 23/11/2020
Gerir a marca pessoal.
Utilizar a Internet como estratégia de marketing em redes sociais.

Conteúdos

Carga horária
25 horas
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Técnicas para controlar e reduzir conflitos
Opinião do cliente.
Argumentação e afirmação
Gestão do stress em situações de crise

9148

Objetivo(s)

Marketing pessoal e marketing digital

Carga horária
25 horas

Definir o conceito de marketing pessoal.
Definir o conceito de marketing digital.
Gerir a marca pessoal.
Utilizar a Internet como estratégia de marketing em redes sociais.

Conteúdos
Marketing pessoal
Princípios do marketing pessoal
Importância da marca pessoal
Conceito da pessoa empresa
Gestão de competências
Liderança e auto motivação
Relações interpessoais
Estratégia de comunicação pessoal
Marketing digital
Redes sociais
- Interatividade
 Benefícios vs. cuidados
Gestão de conteúdos para redes
Conteúdos digitais vs. conteúdos públicos
 Conceito de privacidade nos conteúdos digitais
 Os conteúdos digitais nas redes sociais
- Falsa privacidade nas redes sociais

10131

Objetivo(s)

Penteados para cabelo afro

Carga horária
25 horas

Identificar os cuidados básicos essenciais em cabelo afro.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Selecionar o penteado a executar em função das características e estilo do cliente.
Executar penteados afro com trançados, utilizando cabelo natural e/ou extensões de cabelo, recorrendo às
técnicas de penteado adequadas ao efeito pretendido.

Conteúdos
Características do cabelo afro
Cuidados específicos com o cabelo afro
Hidratação
Cuidados diários
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Penteados afro
Para cabelo curto
Para cabelo comprido
Femininos
Masculinos
Tranças afro
Tipos de tranças afro
Técnicas de execução de tranças soltas em cabelo natural
Técnicas de execução de tranças soltas com aplicação de cabelo sintético
Técnicas de execução de tranças corridas
Técnicas de execução de tranças nagô
Técnicas de manutenção de tranças
Extensões de cabelo
Cuidados e manutenção
Aplicação de extensões
 Costura – tissagem

10132

Técnicas de alisamento com escova progressiva
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Carga horária
25 horas
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Descrever os benefícios e contra indicações associados à execução do alisamento com escova progressiva.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.

Extensões de cabelo
Cuidados e manutenção
Aplicação de extensões
 Costura – tissagem

10132

Objetivo(s)

Técnicas de alisamento com escova progressiva

Carga horária
25 horas

Descrever os benefícios e contra indicações associados à execução do alisamento com escova progressiva.
Organizar o espaço de trabalho.
Aplicar o protocolo de instalação do cliente.
Diagnosticar o estado do cabelo e couro cabeludo.
Identificar os produtos a aplicar e reconhecer a sua composição química.
Executar o alisamento com escova progressiva segundo o método apropriado.
Aconselhar o cliente no que respeita à manutenção do alisamento em casa.

Conteúdos
Alisamento do cabelo com escova progressiva
Em que consiste
Benefícios e contra indicações
Durabilidade
Alisamento do cabelo  produtos cosméticos
Características e composição química
Aplicação dos produtos de alisamento  advertências
Organização do espaço físico de trabalho
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho
Diagnóstico e aconselhamento capilar
Averiguação do estado do cabelo e couro cabeludo para a decisão de realização do trabalho técnico
Alisamento com escova progressiva - procedimentos
Preparação dos materiais e produtos
Preparação do cabelo
Execução das técnicas de alisamento com escova progressiva
Manutenção do alisamento  aconselhamento ao cliente

10133

Objetivo(s)

Consultoria de imagem para cabeleireiros

Carga horária
25 horas

Reconhecer a importância da cor na imagem pessoal e profissional.
Identificar os comportamentos não verbais essenciais para a transmissão da imagem pessoal e profissional
pretendida.
Reconhecer as necessidades, objetivos e expetativas do/a cliente.
Analisar e diagnosticar as características físicas do cliente, estilo de vida e hábitos tendo em vista o
aconselhamento sobre a forma, corte, penteado e cor de cabelo a usar.

Conteúdos
Imagem e marketing pessoal
O poder da cor na imagem pessoal e profissional  simbologia e harmonias cromáticas
O poder da comunicação  linguagem corporal e micro expressões faciais como elementos fulcrais da imagem pessoal e
profissional
Conhecimento do/a cliente e das suas necessidades
Diagnóstico e identificação das necessidades, objetivos e expetativas do/a cliente
Identificação de hábitos, profissão e estilo de vida do/a cliente
Análise de biótipos e caracterização do corpo e tipo de rosto do/a cliente
Diagnóstico e análise ao cabelo e couro cabeludo
Consultoria de imagem e aconselhamento ao cliente
Estilo pessoal
Comunicação não verbal
Propostas a nível do cabelo
- Propostas de corte e penteado
- Propostas de cor
 Propostas de forma, de acordo com as características do/a cliente e os objetivos a alcançar
 Correção de proporções

9761

Liderança, gestão e motivação de equipas

Carga horária
25 horas

Analisar a estrutura, clima e cultura organizacionais, identificar os fatores críticos de sucesso das equipas e
valorizar o papel de cada elemento na organização.
Objetivo(s)
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Aplicar técnicas de relacionamento interpessoal, liderança e motivação de equipas.
Aplicar técnicas de organização, gestão e avaliação de equipas de trabalho.

Conteúdos




Propostas de corte e penteado
Propostas de cor
Propostas de forma, de acordo com as características do/a cliente e os objetivos a alcançar
Correção de proporções

9761

Objetivo(s)

Liderança, gestão e motivação de equipas

Carga horária
25 horas

Analisar a estrutura, clima e cultura organizacionais, identificar os fatores críticos de sucesso das equipas e
valorizar o papel de cada elemento na organização.
Aplicar técnicas de relacionamento interpessoal, liderança e motivação de equipas.
Aplicar técnicas de organização, gestão e avaliação de equipas de trabalho.

Conteúdos
Papel das pessoas nas organizações
Conceito de organização, estrutura, clima e cultura organizacionais
Aptidões individuais e sua caracterização e influência no trabalho
Conceito de satisfação/motivação no trabalho
Problemática da liderança
A Liderança Inspiradora
Liderar pelo exemplo
O papel das emoções na liderança
Os diferentes estilos de líder
Estilo pessoal de liderança
Técnicas de comunicação – assertividade, empatia e eficácia
Estilos de liderança adaptados às equipas
Dinâmicas e tipos de equipas
Diagnóstico de necessidades de evolução individuais e da equipa
Motivação de equipas – técnicas e comportamento
Avaliação de equipas
Conflito e estratégias mais adequadas para a sua gestão
Tipos de conflito
Gestão do conflito – métodos e técnicas em contexto de equipa
Lidar com o stress
Situações indutoras de stress
Autoconhecimento e respostas perante o stress
Técnicas de controlo do stress

10134

Objetivo(s)

Criatividade e inovação na profissão de cabeleireiro/a

Carga horária
25 horas

Reconhecer a importância da criatividade e da inovação na profissão de cabeleireiro.
Caracterizar o processo criativo e desenvolver competências e atitudes que potenciem a capacidade criativa e
a inovação no âmbito da profissão.

Conteúdos
Importância da criatividade na profissão de cabeleireiro
A criatividade no âmbito pessoal
Conceito ou ideia criativa
Criatividade e inspiração
Barreiras à criatividade
Pensamento lateral e criatividade
Atributos da pessoa criativa
Desenvolvendo todo o cérebro
A criatividade no âmbito profissional
Criatividade e inovação
Inovação no processo e no produto
Novas técnicas e tecnologias ao serviço da profissão
O processo criativo na profissão de cabeleireiro
Ferramentas da criatividade
Técnicas criativas
O processo de criação aplicado à profissão de cabeleireiro
 Criação em cabeleireiro como projeto artístico
 Criação de novas ideias de luz e cor
 Criação de novas ideias de forma
 Criação de novas técnicas e tecnologias

7852

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/
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desenvolvimento

Explicar o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.

Carga horária
25 horas
43 / 65






Criação em cabeleireiro como projeto artístico
Criação de novas ideias de luz e cor
Criação de novas ideias de forma
Criação de novas técnicas e tecnologias

7852

Objetivo(s)

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/
desenvolvimento

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Aplicar instrumentos de diagnóstico e de autodiagnóstico de competências empreendedoras.
Analisar o perfil pessoal e o potencial como empreendedor.
Identificar as necessidades de desenvolvimento técnico e comportamental, de forma a favorecer o potencial
empreendedor.

Conteúdos
Empreendedorismo
Conceito de empreendedorismo
Vantagens de ser empreendedor
Espírito empreendedor versus espírito empresarial
Autodiagnóstico de competências empreendedoras
Diagnóstico da experiência de vida
Diagnóstico de conhecimento das “realidades profissionais”
Determinação do “perfil próprio” e autoconhecimento
Autodiagnóstico das motivações pessoais para se tornar empreendedor
Caráterísticas e competênciaschave do perfil empreendedor
Pessoais
 Autoconfiança e automotivação
 Capacidade de decisão e de assumir riscos
 Persistência e resiliência
 Persuasão
 Concretização
Técnicas
 Área de negócio e de orientação para o cliente
 Planeamento, organização e domínio das TIC
 Liderança e trabalho em equipa
Fatores que inibem o empreendedorismo
Diagnóstico de necessidades do empreendedor
Necessidades de caráter pessoal
Necessidades de caráter técnico
Empreendedor  autoavaliação
Questionário de autoavaliação e respetiva verificação da sua adequação ao perfil comportamental do empreendedor

7853

Objetivo(s)

Ideias e oportunidades de negócio

Carga horária
50 horas

Identificar os desafios e problemas como oportunidades.
Identificar ideias de criação de pequenos negócios, reconhecendo as necessidades do públicoalvo e do
mercado.
Descrever, analisar e avaliar uma ideia de negócio capaz de satisfazer necessidades.
Identificar e aplicar as diferentes formas de recolha de informação necessária à criação e orientação de um
negócio.
Reconhecer a viabilidade de uma proposta de negócio, identificando os diferentes fatores de sucesso e
insucesso.
Reconhecer as características de um negócio e as atividades inerentes à sua prossecução.
Identificar os financiamentos, apoios e incentivos ao desenvolvimento de um negócio, em função da sua
natureza e plano operacional.

Conteúdos
Criação e desenvolvimento de ideias/oportunidades de negócio
Noção de negócio sustentável
Identificação e satisfação das necessidades
 Formas de identificação de necessidades de produtos/serviços para potenciais clientes/consumidores
 Formas de satisfação de necessidades de potenciais clientes/consumidores, tendo presente as normas de qualidade, ambiente
e inovação
Sistematização, análise e avaliação de ideias de negócio
Conceito básico de negócio
 Como resposta às necessidades da sociedade
Das oportunidades às ideias de negócio
 Estudo e análise de bancos/bolsas de ideias
 Análise de uma ideia de negócio  potenciais clientes e mercado (target)
 Descrição de uma ideia de negócio
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Noção de oportunidade relacionada com o serviço a clientes
Recolha de informação sobre ideias e oportunidades de negócio/mercado
Formas de recolha de informação
 Direta – junto de clientes, da concorrência, de eventuais parceiros ou promotores

 Formas de identificação de necessidades de produtos/serviços para potenciais clientes/consumidores
 Formas de satisfação de necessidades de potenciais clientes/consumidores, tendo presente as normas de qualidade, ambiente
e inovação
Sistematização, análise e avaliação de ideias de negócio
Conceito básico de negócio
 Como resposta às necessidades da sociedade
Das oportunidades às ideias de negócio
 Estudo e análise de bancos/bolsas de ideias
 Análise de uma ideia de negócio  potenciais clientes e mercado (target)
 Descrição de uma ideia de negócio
Noção de oportunidade relacionada com o serviço a clientes
Recolha de informação sobre ideias e oportunidades de negócio/mercado
Formas de recolha de informação
 Direta – junto de clientes, da concorrência, de eventuais parceiros ou promotores
 Indireta – através de associações ou serviços especializados  públicos ou privados, com recurso a estudos de
mercado/viabilidade e informação disponível online ou noutros suportes
Tipo de informação a recolher
 O negócio, o mercado (nacional, europeu e internacional) e a concorrência
 Os produtos ou serviços
 O local, as instalações e os equipamentos
 A logística – transporte, armazenamento e gestão de stocks
 Os meios de promoção e os clientes
- O financiamento, os custos, as vendas, os lucros e os impostos
Análise de experiências de criação de negócios
Contacto com diferentes experiências de empreendedorismo
- Por setor de atividade/mercado
 Por negócio
Modelos de negócio
- Benchmarking
 Criação/diferenciação de produto/serviço, conceito, marca e segmentação de clientes
- Parceria de outsourcing
- Franchising
 Estruturação de raiz
- Outras modalidades
Definição do negócio e do target
Definição sumária do negócio
Descrição sumária das atividades
Target a atingir
Financiamento, apoios e incentivos à criação de negócios
Meios e recursos de apoio à criação de negócios
Serviços e apoios públicos – programas e medidas
Banca, apoios privados e capitais próprios
Parcerias
Desenvolvimento e validação da ideia de negócio
Análise do negócio a criar e sua validação prévia
Análise crítica do mercado
- Estudos de mercado
 Segmentação de mercado
Análise crítica do negócio e/ou produto
- Vantagens e desvantagens
 Mercado e concorrência
- Potencial de desenvolvimento
 Instalação de arranque
Economia de mercado e economia social – empreendedorismo comercial e empreendedorismo social
Tipos de negócio
Natureza e constituição jurídica do negócio
- Atividade liberal
 Empresário em nome individual
- Sociedade por quotas
Contacto com entidades e recolha de informação no terreno
Contactos com diferentes tipologias de entidades (municípios, entidades financiadoras, assessorias técnicas, parceiros, …)
Documentos a recolher (faturas próforma; plantas de localização e de instalações, catálogos técnicos, material de promoção de
empresas ou de negócios, etc…)

7854

Objetivo(s)

Plano de negócio – criação de micronegócios

Carga horária
25 horas

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
Planeamento e organização do trabalho
Organização pessoal do trabalho e gestão do tempo
Atitude, trabalho e orientação para os resultados
Conceito de plano de ação e de negócio
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Contacto com entidades e recolha de informação no terreno
Contactos com diferentes tipologias de entidades (municípios, entidades financiadoras, assessorias técnicas, parceiros, …)
Documentos a recolher (faturas próforma; plantas de localização e de instalações, catálogos técnicos, material de promoção de
empresas ou de negócios, etc…)

7854

Objetivo(s)

Plano de negócio – criação de micronegócios

Carga horária
25 horas

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
Planeamento e organização do trabalho
Organização pessoal do trabalho e gestão do tempo
Atitude, trabalho e orientação para os resultados
Conceito de plano de ação e de negócio
Principais fatores de êxito e de risco nos negócios
Análise de experiências de negócio
 Negócios de sucesso
 Insucesso nos negócios
Análise SWOT do negócio
- Pontos fortes e fracos
 Oportunidades e ameaças ou riscos
Segmentação do mercado
- Abordagem e estudo do mercado
- Mercado concorrencial
 Estratégias de penetração no mercado
- Perspetivas futuras de mercado
Plano de ação
Elaboração do plano individual de ação
 Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio
 Processo de angariação de clientes e negociação contratual
Estratégia empresarial
Análise, formulação e posicionamento estratégico
Formulação estratégica
Planeamento, implementação e controlo de estratégias
Negócios de base tecnológica | Startup
Políticas de gestão de parcerias | Alianças e jointventures
Estratégias de internacionalização
Qualidade e inovação na empresa
Plano de negócio
Principais características de um plano de negócio
- Objetivos
 Mercado, interno e externo, e política comercial
 Modelo de negócio e/ou constituição legal da empresa
- Etapas e atividades
- Recursos humanos
 Recursos financeiros (entidades financiadoras, linhas de crédito e capitais próprios)
Formas de análise do próprio negócio de médio e longo prazo
 Elaboração do plano de ação
 Elaboração do plano de marketing
- Desvios ao plano
Avaliação do potencial de rendimento do negócio
Elaboração do plano de aquisições e orçamento
Definição da necessidade de empréstimo financeiro
Acompanhamento do plano de negócio
Negociação com os financiadores

7855

Objetivo(s)

Plano de negócio – criação de pequenos e médios negócios

Carga horária
50 horas

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Reconhecer a estratégia geral e comercial de uma empresa.
Reconhecer a estratégia de I&D de uma empresa.
Reconhecer os tipos de financiamento e os produtos financeiros.
Elaborar um plano de marketing, de acordo com a estratégia definida.
Elaborar um plano de negócio.
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Planeamento e organização do trabalho
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Objetivo(s)

Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho.
Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/financeira.
Reconhecer a estratégia geral e comercial de uma empresa.
Reconhecer a estratégia de I&D de uma empresa.
Reconhecer os tipos de financiamento e os produtos financeiros.
Elaborar um plano de marketing, de acordo com a estratégia definida.
Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
Planeamento e organização do trabalho
Organização pessoal do trabalho e gestão do tempo
Atitude, trabalho e orientação para os resultados
Conceito de plano de ação e de negócio
Principais fatores de êxito e de risco nos negócios
Análise de experiências de negócio
 Negócios de sucesso
 Insucesso nos negócios
Análise SWOT do negócio
- Pontos fortes e fracos
 Oportunidades e ameaças ou riscos
Segmentação do mercado
- Abordagem e estudo do mercado
- Mercado concorrencial
 Estratégias de penetração no mercado
- Perspetivas futuras de mercado
Plano de ação
Elaboração do plano individual de ação
 Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio
 Processo de angariação de clientes e negociação contratual
Estratégia empresarial
Análise, formulação e posicionamento estratégico
Formulação estratégica
Planeamento, implementação e controlo de estratégias
Políticas de gestão de parcerias | Alianças e jointventures
Estratégias de internacionalização
Qualidade e inovação na empresa
Estratégia comercial e planeamento de marketing
Planeamento estratégico de marketing
Planeamento operacional de marketing (marketing mix)
Meios tradicionais e meios de base tecnológica (emarketing)
Marketing internacional | Plataformas multiculturais de negócio (da organização ao consumidor)
Contacto com os clientes | Hábitos de consumo
Elaboração do plano de marketing
 Projeto de promoção e publicidade
 Execução de materiais de promoção e divulgação
Estratégia de I&D
Incubação de empresas
 Estrutura de incubação
 Tipologias de serviço
Negócios de base tecnológica | Startup
Patentes internacionais
Transferência de tecnologia
Financiamento
Tipos de abordagem ao financiador
Tipos de financiamento (capital próprio, capital de risco, crédito, incentivos nacionais e internacionais)
Produtos financeiros mais específicos (leasing, renting, factoring, …)
Plano de negócio
Principais características de um plano de negócio
- Objetivos
 Mercado, interno e externo, e política comercial
 Modelo de negócio e/ou constituição legal da empresa
- Etapas e atividades
- Recursos humanos
 Recursos financeiros (entidades financiadoras, linhas de crédito e capitais próprios)
Desenvolvimento do conceito de negócio
Proposta de valor
Processo de tomada de decisão
Reformulação do produto/serviço
Orientação estratégica (plano de médio e longo prazo)
 Desenvolvimento estratégico de comercialização
Estratégia de controlo de negócio
Planeamento financeiro
 Elaboração do plano de aquisições e orçamento
 Definição da necessidade de empréstimo financeiro
 Estimativa dos juros e amortizações
 Avaliação do potencial de rendimento do negócio
Acompanhamento da consecução do plano de negócio
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8598

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego
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Carga horária
25 horas

Planeamento financeiro
 Elaboração do plano de aquisições e orçamento
 Definição da necessidade de empréstimo financeiro
 Estimativa dos juros e amortizações
 Avaliação do potencial de rendimento do negócio
Acompanhamento da consecução do plano de negócio

8598

Objetivo(s)

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Definir os conceitos de competência, transferibilidade e contextos de aprendizagem.
Identificar competências adquiridas ao longo da vida.
Explicar a importância da adoção de uma atitude empreendedora como estratégia de empregabilidade.
Identificar as competências transversais valorizadas pelos empregadores.
Reconhecer a importância das principais competências de desenvolvimento pessoal na procura e manutenção
do emprego.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Conceitos de competência, transferibilidade e contextos de aprendizagem (formal e informal) – aplicação destes conceitos na
compreensão da sua história de vida, identificação e valorização das competências adquiridas
Atitude empreendedora/proactiva
Competências valorizadas pelos empregadores  transferíveis entre os diferentes contextos laborais
Competências relacionais
Competências criativas
Competências de gestão do tempo
Competências de gestão da informação
Competências de tomada de decisão
Competências de aprendizagem (aprendizagem ao longo da vida)
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos (sociais ou relacionais)
Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8599

Objetivo(s)

Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de assertividade.
Identificar e desenvolver tipos de comportamento assertivo.
Aplicar técnicas de assertividade em contexto socioprofissional.
Reconhecer as formas de conflito na relação interpessoal.
Definir o conceito de inteligência emocional.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Comunicação assertiva
Assertividade no relacionamento interpessoal
Assertividade no contexto socioprofissional
Técnicas de assertividade em contexto profissional
Origens e fontes de conflito na empresa
Impacto da comunicação no relacionamento humano
Comportamentos que facilitam e dificultam a comunicação e o entendimento
Atitude tranquila numa situação de conflito
Inteligência emocional e gestão de comportamentos
Modalidades de trabalho
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Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8599

Objetivo(s)

Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego

Carga horária
25 horas

Explicar o conceito de assertividade.
Identificar e desenvolver tipos de comportamento assertivo.
Aplicar técnicas de assertividade em contexto socioprofissional.
Reconhecer as formas de conflito na relação interpessoal.
Definir o conceito de inteligência emocional.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Comunicação assertiva
Assertividade no relacionamento interpessoal
Assertividade no contexto socioprofissional
Técnicas de assertividade em contexto profissional
Origens e fontes de conflito na empresa
Impacto da comunicação no relacionamento humano
Comportamentos que facilitam e dificultam a comunicação e o entendimento
Atitude tranquila numa situação de conflito
Inteligência emocional e gestão de comportamentos
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos
Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8600

Objetivo(s)

Competências empreendedoras e técnicas de procura de
emprego

Carga horária
25 horas

Definir o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Identificar o perfil do empreendedor.
Reconhecer a ideia de negócio.
Definir as fases de um projeto.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Conceito de empreendedorismo – múltiplos contextos e perfis de intervenção
Perfil do empreendedor
Fatores que inibem o empreendorismo
Ideia de negócio e projet
Coerência do projeto pessoal / projeto empresarial
Fases da definição do projeto
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos
Curriculum vitae
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Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

8600

Objetivo(s)

Competências empreendedoras e técnicas de procura de
emprego

Carga horária
25 horas

Definir o conceito de empreendedorismo.
Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor.
Identificar o perfil do empreendedor.
Reconhecer a ideia de negócio.
Definir as fases de um projeto.
Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em particular as
Medidas Ativas de Emprego.
Aplicar as principais estratégias de procura de emprego.
Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
Identificar e selecionar anúncios de emprego.
Reconhecer a importância das candidaturas espontâneas.
Identificar e adequar os comportamentos e atitudes numa entrevista de emprego.

Conteúdos
Conceito de empreendedorismo – múltiplos contextos e perfis de intervenção
Perfil do empreendedor
Fatores que inibem o empreendorismo
Ideia de negócio e projet
Coerência do projeto pessoal / projeto empresarial
Fases da definição do projeto
Modalidades de trabalho
Mercado de trabalho visível e encoberto
Pesquisa de informação para procura de emprego
Medidas ativas de emprego e formação
Mobilidade geográfica (mercado de trabalho nacional, comunitário e extracomunitário)
Rede de contactos
Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

9820

Objetivo(s)

Planeamento e gestão do orçamento familiar

Carga horária
25 horas

Elaborar um orçamento familiar, identificando rendimentos e despesas e apurando o respetivo saldo.
Avaliar os riscos e a incerteza no plano financeiro ou identificar fatores de incerteza no rendimento e na
despesa.
Distinguir entre objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo.
Utilizar a conta de depósito à ordem e os meios de pagamento.
Distinguir entre despesas fixas e variáveis e entre despesas necessárias e supérfluas.

Conteúdos
Orçamento familiar
Fontes de rendimento: salário, pensão, subsídios, juros e dividendos, rendas
 Deduções ao rendimento: impostos e contribuições para a segurança social
 Distinção entre rendimento bruto e rendimento líquido
Tipos de despesas
 Despesas fixas (e.g. renda de casa, escola dos filhos, pagamento de empréstimos)
 Despesas variáveis prioritárias (e.g.: alimentação)
 Despesas variáveis não prioritárias
A noção de saldo como relação entre os rendimentos e as despesas
Planeamento do orçamento
Distinção entre objetivos de curto e de longo prazo
Cálculo das necessidades de poupança para a satisfação de objetivos no longo prazo
A poupança
Fatores de incerteza
No rendimento (e.g. desemprego, divórcio, redução salarial, promoção)
Nas despesas (e.g. doença, acidente)
Precaução
Constituição de um 'fundo de emergência' para fazer face a imprevistos
Importância dos seguros (e.g. acidentes, saúde)
Conta de depósitos à ordem
Abertura da conta à ordem: elementos de identificação
Tipo de conta: individual, solidária e conjunta
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Movimentação e saldo da conta: saldo disponível, saldo contabilístico e saldo autorizado
Formas de controlar os movimentos e o saldo da conta à ordem
Custos de manutenção da conta de depósitos à ordem
Descobertos autorizados em conta à ordem: vantagens e custos
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Curriculum vitae
Anúncios de emprego
Candidatura espontânea
Entrevista de emprego

9820

Objetivo(s)

Planeamento e gestão do orçamento familiar

Carga horária
25 horas

Elaborar um orçamento familiar, identificando rendimentos e despesas e apurando o respetivo saldo.
Avaliar os riscos e a incerteza no plano financeiro ou identificar fatores de incerteza no rendimento e na
despesa.
Distinguir entre objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo.
Utilizar a conta de depósito à ordem e os meios de pagamento.
Distinguir entre despesas fixas e variáveis e entre despesas necessárias e supérfluas.

Conteúdos
Orçamento familiar
Fontes de rendimento: salário, pensão, subsídios, juros e dividendos, rendas
 Deduções ao rendimento: impostos e contribuições para a segurança social
 Distinção entre rendimento bruto e rendimento líquido
Tipos de despesas
 Despesas fixas (e.g. renda de casa, escola dos filhos, pagamento de empréstimos)
 Despesas variáveis prioritárias (e.g.: alimentação)
 Despesas variáveis não prioritárias
A noção de saldo como relação entre os rendimentos e as despesas
Planeamento do orçamento
Distinção entre objetivos de curto e de longo prazo
Cálculo das necessidades de poupança para a satisfação de objetivos no longo prazo
A poupança
Fatores de incerteza
No rendimento (e.g. desemprego, divórcio, redução salarial, promoção)
Nas despesas (e.g. doença, acidente)
Precaução
Constituição de um 'fundo de emergência' para fazer face a imprevistos
Importância dos seguros (e.g. acidentes, saúde)
Conta de depósitos à ordem
Abertura da conta à ordem: elementos de identificação
Tipo de conta: individual, solidária e conjunta
Movimentação e saldo da conta: saldo disponível, saldo contabilístico e saldo autorizado
Formas de controlar os movimentos e o saldo da conta à ordem
Custos de manutenção da conta de depósitos à ordem
Descobertos autorizados em conta à ordem: vantagens e custos
Meios de pagamento
Notas e moedas
Cheques: tipos de cheques (e.g. cruzados, não à ordem), endosso
Débitos diretos: domiciliação de pagamentos, cancelamento
Transferências interbancárias
Cartões de débito
Cartões de crédito

9821

Objetivo(s)

Produtos financeiros básicos

Carga horária
50 horas

Distinguir entre depósitos à ordem e depósitos a prazo.
Caraterizar a diferença entre cartões de débito e de crédito.
Caraterizar os principais tipos de empréstimos comercializados pelas instituições de crédito para clientes
particulares.
Caracterizar os principais tipos de seguros.
Identificar os direitos e deveres do consumidor financeiro.
Caracterizar diversos tipos de fraude.

Conteúdos
Depósitos à ordem vs. depósito a prazo
Remuneração e liquidez
Características dos depósitos a prazo: remuneração (conceitos de TANB, TANL, TANB média), reforços e mobilização
O fundo de garantia de depósito
Cartões bancários: cartões de débito, cartões de crédito, cartões de débito diferido, cartões mistos
Tipos de crédito bancário: crédito à habitação, crédito pessoal, crédito automóvel (clássico vs leasing), cartões de crédito,
descobertos bancários
Principais características: regime de prestações, regime de taxa, crédito revolving
Conceitos: montante do crédito, prestação, taxa de juro (TAN), TAE e TAEG
Custos do crédito: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
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Tipos de seguros: automóvel (responsabilidade civil vs. danos próprios), acidentes de trabalho, incêndio, vida, saúde
Principais características: seguros obrigatórios vs seguros facultativos, coberturas, prémio, declaração do risco, participação do
sinistro, regularização do sinistro (seguro automóvel), cessação do contrato
Conceitos: apólice, prémio, capital seguro, multirriscos, tomador do seguro vs segurado, franquia, período de carência, princípio

Débitos diretos: domiciliação de pagamentos, cancelamento
Transferências interbancárias
Cartões de débito
Cartões de crédito

9821

Objetivo(s)

Produtos financeiros básicos

Carga horária
50 horas

Distinguir entre depósitos à ordem e depósitos a prazo.
Caraterizar a diferença entre cartões de débito e de crédito.
Caraterizar os principais tipos de empréstimos comercializados pelas instituições de crédito para clientes
particulares.
Caracterizar os principais tipos de seguros.
Identificar os direitos e deveres do consumidor financeiro.
Caracterizar diversos tipos de fraude.

Conteúdos
Depósitos à ordem vs. depósito a prazo
Remuneração e liquidez
Características dos depósitos a prazo: remuneração (conceitos de TANB, TANL, TANB média), reforços e mobilização
O fundo de garantia de depósito
Cartões bancários: cartões de débito, cartões de crédito, cartões de débito diferido, cartões mistos
Tipos de crédito bancário: crédito à habitação, crédito pessoal, crédito automóvel (clássico vs leasing), cartões de crédito,
descobertos bancários
Principais características: regime de prestações, regime de taxa, crédito revolving
Conceitos: montante do crédito, prestação, taxa de juro (TAN), TAE e TAEG
Custos do crédito: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Tipos de seguros: automóvel (responsabilidade civil vs. danos próprios), acidentes de trabalho, incêndio, vida, saúde
Principais características: seguros obrigatórios vs seguros facultativos, coberturas, prémio, declaração do risco, participação do
sinistro, regularização do sinistro (seguro automóvel), cessação do contrato
Conceitos: apólice, prémio, capital seguro, multirriscos, tomador do seguro vs segurado, franquia, período de carência, princípio
indemnizatório, resgate, estorno; e no âmbito do seguro automóvel: carta verde, declaração amigável, certificado de tarifação,
indemnização direta ao segurado
Tipos de produtos de investimento: ações, obrigações, fundos de investimento e fundos de pensões
Receção e execução de ordens
Registo e depósito de Valores Mobiliários
Consultoria para investimento
Contratação de serviços financeiros à distância: internet, telefone
Direitos e deveres do consumidor financeiro
Entidades reguladoras das instituições financeiras
Legislação de proteção dos consumidores de produtos e serviços financeiros
Direito a reclamar e formas de o fazer
Direito à informação précontratual, contratual e durante a vigência do contrato (e.g. Preçários, Fichas de Informação Normalizadas,
minutas de contratos, cópias do contrato e extratos)
Dever de prestação de informação verdadeira e completa
A aquisição de produtos financeiros como um contrato entre a instituição financeira e o consumidor
Precaução contra a fraude
Instituições autorizadas a exercer a atividade
Fraudes mais comuns com produtos financeiros (e.g. phishing, notas falsas,
utilização indevida de cheques e cartões) e sinais a que deve estar atento
Proteção de dados pessoais e códigos
Entidades a que deve recorrer em caso de fraude ou de suspeita de fraude

9822

Objetivo(s)

Poupança – conceitos básicos

Carga horária
25 horas

Reconhecer a importância da poupança relacionandoa com os objetivos da vida.
Utilizar um conjunto de noções básicas de matemática financeira que apoiam a tomada de decisões financeiras.
Relacionar remuneração e risco utilizando essa relação como ferramenta de auxílio nas decisões de aplicações
de poupança.
Identificar as características de alguns produtos financeiros onde a poupança pode ser aplicada.
Identificar elementos de comparação dos produtos financeiros.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: maio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas sobre juros
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
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Taxa de juro nominal vs. taxa de juro efetiva
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
Características de alguns produtos financeiros

Fraudes mais comuns com produtos financeiros (e.g. phishing, notas falsas,
utilização indevida de cheques e cartões) e sinais a que deve estar atento
Proteção de dados pessoais e códigos
Entidades a que deve recorrer em caso de fraude ou de suspeita de fraude

9822

Objetivo(s)

Poupança – conceitos básicos

Carga horária
25 horas

Reconhecer a importância da poupança relacionandoa com os objetivos da vida.
Utilizar um conjunto de noções básicas de matemática financeira que apoiam a tomada de decisões financeiras.
Relacionar remuneração e risco utilizando essa relação como ferramenta de auxílio nas decisões de aplicações
de poupança.
Identificar as características de alguns produtos financeiros onde a poupança pode ser aplicada.
Identificar elementos de comparação dos produtos financeiros.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: maio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas sobre juros
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro efetiva
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
Características de alguns produtos financeiros
Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Ações
 O valor de uma ação e o valor de uma empresa
 Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de bolsa)
 Aspetos a ter em conta no investimento em ações
Fundos de Investimento: conceito e noções básicas
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados, noções
de regime fiscal)
Fundos de pensões
Fundos de pensões vs.  Planos de pensões
Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E
Outros ativos: moeda, ouro, etc.

9823

Objetivo(s)

Crédito e endividamento

Carga horária
50 horas

Definir o conceito de dívida e de taxa de esforço.
Avaliar os custos do crédito.
Comparar propostas alternativas de crédito.
Caracterizar os direitos e deveres associados ao recurso ao crédito.

Conteúdos
Recurso ao crédito: vantagens e desvantagens do endividamento
Necessidades financeiras e finalidade do crédito (e.g. casa, carro, saúde, educação)
Encargos com os empréstimos: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Conceito de taxa de juro anual nominal (TAN), TAE e TAEG
Principais tipos de comissões: iniciais, mensais, amortização antecipada, incumprimento
Seguros de vida e de proteção do crédito
Reembolso do empréstimo
O prazo do empréstimo: fixo, revolving, curto prazo, longo prazo
Modalidades de reembolso e conceito de prestação mensal
Carência e diferimento de capital
Empréstimos em regime de taxa fixa e em regime de taxa variável
Vantagens e desvantagens e relação entre o regime e o valor da taxa de juro
O indexante (taxa de juro de referência) e o spread
Fatores que influenciam o comportamento das taxas de juro de referência e a fixação do spread
Elementos do empréstimo
Relação entre o valor da prestação, a taxa de juro e o prazo
Relação entre o montante do crédito, o prazo e total de juros a pagar
Relação entre variação da taxa de juro e a variação da prestação mensal
Crédito à habitação e crédito aos consumidores (crédito pessoal, crédito automóvel, cartões de crédito, linhas de crédito e
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descobertos bancários)
Principais características
Informação précontratual, contratual e durante a vigência do contrato
Amortização antecipada dos empréstimos
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Fundos de pensões
Fundos de pensões vs.  Planos de pensões
Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E
Outros ativos: moeda, ouro, etc.

9823

Objetivo(s)

Crédito e endividamento

Carga horária
50 horas

Definir o conceito de dívida e de taxa de esforço.
Avaliar os custos do crédito.
Comparar propostas alternativas de crédito.
Caracterizar os direitos e deveres associados ao recurso ao crédito.

Conteúdos
Recurso ao crédito: vantagens e desvantagens do endividamento
Necessidades financeiras e finalidade do crédito (e.g. casa, carro, saúde, educação)
Encargos com os empréstimos: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Conceito de taxa de juro anual nominal (TAN), TAE e TAEG
Principais tipos de comissões: iniciais, mensais, amortização antecipada, incumprimento
Seguros de vida e de proteção do crédito
Reembolso do empréstimo
O prazo do empréstimo: fixo, revolving, curto prazo, longo prazo
Modalidades de reembolso e conceito de prestação mensal
Carência e diferimento de capital
Empréstimos em regime de taxa fixa e em regime de taxa variável
Vantagens e desvantagens e relação entre o regime e o valor da taxa de juro
O indexante (taxa de juro de referência) e o spread
Fatores que influenciam o comportamento das taxas de juro de referência e a fixação do spread
Elementos do empréstimo
Relação entre o valor da prestação, a taxa de juro e o prazo
Relação entre o montante do crédito, o prazo e total de juros a pagar
Relação entre variação da taxa de juro e a variação da prestação mensal
Crédito à habitação e crédito aos consumidores (crédito pessoal, crédito automóvel, cartões de crédito, linhas de crédito e
descobertos bancários)
Principais características
Informação précontratual, contratual e durante a vigência do contrato
Amortização antecipada dos empréstimos
Livre revogação no crédito aos consumidores
Crédito automóvel clássico vs. em leasing: regime de propriedade e seguros obrigatórios
Crédito revolving: cartões de crédito, linhas de crédito e descobertos bancários
Formas de utilização, modalidades de pagamento e custos associados
Critérios relevantes para a comparação de diferentes propostas de crédito
Avaliação da solvabilidade: conceito de risco de crédito
Rendimento disponível, despesas fixas e taxa de esforço dos compromissos financeiros
Valor e tipo de garantias (e.g. hipoteca e penhor, fiança e aval, seguros)
Mapa de responsabilidades de crédito
Tipos de instituições que concedem crédito e intermediários de crédito (e.g. o crédito no ponto de venda)
O papel do fiador e as responsabilidades assumidas
Regime de responsabilidade no pagamento de empréstimos conjuntos
Consequências do incumprimento: juros de mora, histórico de crédito, penhora de bens, execução de hipotecas e insolvência
O sobre-endividamento: como evitar e onde procurar ajuda

9824

Objetivo(s)

Funcionamento do sistema financeiro

Carga horária
25 horas

Caracterizar o papel dos bancos na intermediação financeira.
Identificar as funções de um banco central.
Identificar as funções do mercado de capitais.
Identificar as funções dos seguros.
Explicar o funcionamento do sistema financeiro.

Conteúdos
O papel dos bancos na intermediação financeira (i.e. enquanto recetores de depósitos e financiadores da economia)
O papel dos Bancos Centrais
O papel do Banco Central Europeu e a sua missão de estabilidade de preços: taxa de juro e taxa de inflação
As funções da moeda
Taxas de juro de referência (e.g. Euribor, taxa de juro de referência do Banco Central Europeu)
Moedas estrangeiras e taxa de câmbio
As funções do mercado de capitais
O mercado de capitais enquanto alternativa ao financiamento bancário
O mercado de capitais na oferta de produtos de investimento (ações, obrigações e fundos de investimento)
Tipos de serviços financeiros: receção e execução de ordens; registo e depósito de Valores Mobiliários; consultoria para
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investimento; plataformas de negociação
Noções de gestão de carteira
As funções dos seguros
Indemnização de perdas
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9824

Objetivo(s)

Funcionamento do sistema financeiro

Carga horária
25 horas

Caracterizar o papel dos bancos na intermediação financeira.
Identificar as funções de um banco central.
Identificar as funções do mercado de capitais.
Identificar as funções dos seguros.
Explicar o funcionamento do sistema financeiro.

Conteúdos
O papel dos bancos na intermediação financeira (i.e. enquanto recetores de depósitos e financiadores da economia)
O papel dos Bancos Centrais
O papel do Banco Central Europeu e a sua missão de estabilidade de preços: taxa de juro e taxa de inflação
As funções da moeda
Taxas de juro de referência (e.g. Euribor, taxa de juro de referência do Banco Central Europeu)
Moedas estrangeiras e taxa de câmbio
As funções do mercado de capitais
O mercado de capitais enquanto alternativa ao financiamento bancário
O mercado de capitais na oferta de produtos de investimento (ações, obrigações e fundos de investimento)
Tipos de serviços financeiros: receção e execução de ordens; registo e depósito de Valores Mobiliários; consultoria para
investimento; plataformas de negociação
Noções de gestão de carteira
As funções dos seguros
Indemnização de perdas
Prevenção de riscos
Formação de poupança
Garantia
Tipo de instituições financeiras autorizadas (e.g. bancos, instituições financeiras de crédito, empresas de seguros, mediadores de
seguros, sociedades gestoras de fundos de pensões, sociedades gestoras de fundos de investimento, sociedades financeiras de
corretagem e sociedades corretoras)
O papel do sistema financeiro no progresso tecnológico e no financiamento do investimento

9825

Objetivo(s)

Poupança e suas aplicações

Carga horária
50 horas

Reconhecer a importância de planear a poupança
Distinguir critérios de avaliação de produtos financeiros.
Comparar produtos financeiros em função de objetivos.
Selecionar aplicações de poupança em função de objetivos.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: meio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas de matemática financeira
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
Taxas de juro nominais, efetivas e equivalentes
Rendas financeiras
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
As tipologias de risco e a sua gestão
Características de alguns produtos financeiros
Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Ações
 O valor de uma ação e o valor de uma empresa
 Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de bolsa)
 Aspetos a ter em conta no investimento em ações
- Fundos de Investimento
 Fundos harmonizados vs. fundos não harmonizados; fundos fechados vs fundos abertos
 Tipologias dos fundos de investimento: fundos especiais de investimento; fundos poupança reforma; fundos de fundos; fundos
de obrigações; fundos poupança ações; fundos de tesouraria; fundos do mercado monetário; fundos mistos; fundos flexíveis
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capital de risco
 Encargos na subscrição de fundos de investimento (comissões de subscrição, comissões de resgate, comissões de gestão)
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados,

Tipo de instituições financeiras autorizadas (e.g. bancos, instituições financeiras de crédito, empresas de seguros, mediadores de
seguros, sociedades gestoras de fundos de pensões, sociedades gestoras de fundos de investimento, sociedades financeiras de
corretagem e sociedades corretoras)
O papel do sistema financeiro no progresso tecnológico e no financiamento do investimento

9825

Objetivo(s)

Poupança e suas aplicações

Carga horária
50 horas

Reconhecer a importância de planear a poupança
Distinguir critérios de avaliação de produtos financeiros.
Comparar produtos financeiros em função de objetivos.
Selecionar aplicações de poupança em função de objetivos.

Conteúdos
Poupança
A importância da poupança no ciclo de vida: meio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer face a
imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família, avaliar e
aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas de matemática financeira
Regime de juros simples e de juros compostos
Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
Taxas de juro nominais, efetivas e equivalentes
Rendas financeiras
Relação entre remuneração e o risco
A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
As tipologias de risco e a sua gestão
Características de alguns produtos financeiros
Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
Ações
 O valor de uma ação e o valor de uma empresa
 Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de bolsa)
 Aspetos a ter em conta no investimento em ações
- Fundos de Investimento
 Fundos harmonizados vs. fundos não harmonizados; fundos fechados vs fundos abertos
 Tipologias dos fundos de investimento: fundos especiais de investimento; fundos poupança reforma; fundos de fundos; fundos
de obrigações; fundos poupança ações; fundos de tesouraria; fundos do mercado monetário; fundos mistos; fundos flexíveis
 Outros organismos de investimento coletivo: fundos de investimento imobiliário; fundos de titularização de créditos; fundos de
capital de risco
 Encargos na subscrição de fundos de investimento (comissões de subscrição, comissões de resgate, comissões de gestão)
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados,
noções de regime fiscal)
Fundos de pensões
 Fundos de pensões vs. Planos de pensões
 Classificações dos fundos de pensões/planos de pensões: fechados vs. abertos; adesões coletivas (contributivas vs. não
contributivas) vs. adesões individuais; de contribuição definida vs de benefício definido
 Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E.
 Benefícios: pensão vs. capital, diferimento, transferibilidade, previsão de direitos adquiridos
- Outros ativos: moeda, ouro, etc.
- Produtos financeiros
- Poupar de acordo com objetivos
- Liquidez, rendibilidade e risco
 Remuneração bruta vs. remuneração líquida
 Medidas de avaliação de performance
- O papel do research

10090

Objetivo(s)

Língua francesa  cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em francês a nível do utilizador elementar,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.
Interagir e comunicar em francês a nível do utilizador elementar.

Conteúdos
Funcionamento da língua francesa
Regras gramaticais de sintaxe e semântica
Unidades significativas  parágrafo, períodos, tipos de frase, estrutura frásica
Adequação discursiva
Vocabulário técnico dos cuidados de beleza  identificação de cosméticos e das propriedades e características do cabelo e couro
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execução dos diferentes trabalhos técnicos, aconselhamento ao cliente
Funções da linguagem
Prestar e receber informações



-

Liquidez, rendibilidade e risco
Remuneração bruta vs. remuneração líquida
Medidas de avaliação de performance
O papel do research

10090

Objetivo(s)

Língua francesa  cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em francês a nível do utilizador elementar,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.
Interagir e comunicar em francês a nível do utilizador elementar.

Conteúdos
Funcionamento da língua francesa
Regras gramaticais de sintaxe e semântica
Unidades significativas  parágrafo, períodos, tipos de frase, estrutura frásica
Adequação discursiva
Vocabulário técnico dos cuidados de beleza  identificação de cosméticos e das propriedades e características do cabelo e couro
cabeludo, interpretação de informação técnica sobre a composição e aplicação de cosméticos, receção e atendimento ao cliente,
execução dos diferentes trabalhos técnicos, aconselhamento ao cliente
Funções da linguagem
Prestar e receber informações
Ouvir e exprimir opiniões
Sugerir
Descrever
Perguntar e exprimir preferências
Aconselhar
Apresentar
Pedir autorização

10091

Objetivo(s)

Língua italiana – cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em italiano a nível do utilizador elementar,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.
Interagir e comunicar em italiano a nível do utilizador elementar.

Conteúdos
Funcionamento da língua italiana
Regras gramaticais de sintaxe e semântica
Unidades significativas  parágrafo, períodos, tipos de frase, estrutura frásica
Adequação discursiva
Vocabulário técnico dos cuidados de beleza  identificação de cosméticos e das propriedades e características do cabelo e couro
cabeludo, interpretação de informação técnica sobre a composição e aplicação de cosméticos, receção e atendimento ao cliente,
execução dos diferentes trabalhos técnicos, aconselhamento ao cliente
Funções da linguagem
Prestar e receber informações
Ouvir e exprimir opiniões
Sugerir
Descrever
Perguntar e exprimir preferências
Aconselhar
Apresentar
Pedir autorização

10092

Objetivo(s)

Língua alemã - cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em alemão a nível do utilizador elementar,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.
Interagir e comunicar em alemão a nível do utilizador elementar.

Conteúdos
Funcionamento da língua alemã
Regras gramaticais de sintaxe e semântica
Unidades significativas  parágrafo, períodos, tipos de frase, estrutura frásica
Adequação
discursiva
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Vocabulário técnico dos cuidados de beleza  identificação de cosméticos e das propriedades e características do cabelo e couro
cabeludo, interpretação de informação técnica sobre a composição e aplicação de cosméticos, receção e atendimento ao cliente,
execução dos diferentes trabalhos técnicos, aconselhamento ao cliente.

Perguntar e exprimir preferências
Aconselhar
Apresentar
Pedir autorização

10092

Objetivo(s)

Língua alemã - cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em alemão a nível do utilizador elementar,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.
Interagir e comunicar em alemão a nível do utilizador elementar.

Conteúdos
Funcionamento da língua alemã
Regras gramaticais de sintaxe e semântica
Unidades significativas  parágrafo, períodos, tipos de frase, estrutura frásica
Adequação discursiva
Vocabulário técnico dos cuidados de beleza  identificação de cosméticos e das propriedades e características do cabelo e couro
cabeludo, interpretação de informação técnica sobre a composição e aplicação de cosméticos, receção e atendimento ao cliente,
execução dos diferentes trabalhos técnicos, aconselhamento ao cliente.
Funções da linguagem
Prestar e receber informações
Ouvir e exprimir opiniões
Sugerir
Descrever
Perguntar e exprimir preferências
Aconselhar
Apresentar
Pedir autorização

10093

Objetivo(s)

Língua espanhola  cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em espanhol a nível do utilizador elementar,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.
Interagir e comunicar em espanhol a nível do utilizador elementar.

Conteúdos
Funcionamento da língua espanhola
Regras gramaticais de sintaxe e semântica
Unidades significativas  parágrafo, períodos, tipos de frase, estrutura frásica
Adequação discursiva
Vocabulário técnico dos cuidados de beleza  identificação de cosméticos e das propriedades e características do cabelo e couro
cabeludo, interpretação de informação técnica sobre a composição e aplicação de cosméticos, receção e atendimento ao cliente,
execução dos diferentes trabalhos técnicos, aconselhamento ao cliente
Funções da linguagem
Prestar e receber informações
Ouvir e exprimir opiniões
Sugerir
Descrever
Perguntar e exprimir preferências
Aconselhar
Apresentar
Pedir autorização

10094

Objetivo(s)

Língua holandesa  cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em holandês a nível do utilizador elementar,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.
Interagir e comunicar em holandês a nível do utilizador elementar.

Conteúdos
Funcionamento da língua holandesa
Regras gramaticais de sintaxe e semântica
Unidades significativas  parágrafo, períodos, tipos de frase, estrutura frásica
Adequação
discursiva
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Vocabulário técnico dos cuidados de beleza  identificação de cosméticos e das propriedades e características do cabelo e couro
cabeludo, interpretação de informação técnica sobre a composição e aplicação de cosméticos, receção e atendimento ao cliente,
execução dos diferentes trabalhos técnicos, aconselhamento ao cliente

Perguntar e exprimir preferências
Aconselhar
Apresentar
Pedir autorização

10094

Objetivo(s)

Língua holandesa  cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em holandês a nível do utilizador elementar,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.
Interagir e comunicar em holandês a nível do utilizador elementar.

Conteúdos
Funcionamento da língua holandesa
Regras gramaticais de sintaxe e semântica
Unidades significativas  parágrafo, períodos, tipos de frase, estrutura frásica
Adequação discursiva
Vocabulário técnico dos cuidados de beleza  identificação de cosméticos e das propriedades e características do cabelo e couro
cabeludo, interpretação de informação técnica sobre a composição e aplicação de cosméticos, receção e atendimento ao cliente,
execução dos diferentes trabalhos técnicos, aconselhamento ao cliente
Funções da linguagem
Prestar e receber informações
Ouvir e exprimir opiniões
Sugerir
Descrever
Perguntar e exprimir preferências
Aconselhar
Apresentar
Pedir autorização

10095

Objetivo(s)

Língua finlandesa  cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em finlandês a nível do utilizador elementar,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.
Interagir e comunicar em finlandês a nível do utilizador elementar.

Conteúdos
Funcionamento da língua finlandesa
Regras gramaticais de sintaxe e semântica
Unidades significativas  parágrafo, períodos, tipos de frase, estrutura frásica
Adequação discursiva
Vocabulário técnico dos cuidados de beleza  identificação de cosméticos e das propriedades e características do cabelo e couro
cabeludo, interpretação de informação técnica sobre a composição e aplicação de cosméticos, receção e atendimento ao cliente,
execução dos diferentes trabalhos técnicos, aconselhamento ao cliente
Funções da linguagem
Prestar e receber informações
Ouvir e exprimir opiniões
Sugerir
Descrever
Perguntar e exprimir preferências
Aconselhar
Apresentar
Pedir autorização

10096

Objetivo(s)

Língua norueguesa  cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em norueguês a nível do utilizador elementar,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.
Interagir e comunicar em norueguês a nível do utilizador elementar.

Conteúdos
Funcionamento da língua norueguesa
Regras gramaticais de sintaxe e semântica
Unidades significativas  parágrafo, períodos, tipos de frase, estrutura frásica
Adequação
discursiva
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Vocabulário técnico dos cuidados de beleza  identificação de cosméticos e das propriedades e características do cabelo e couro
cabeludo, interpretação de informação técnica sobre a composição e aplicação de cosméticos, receção e atendimento ao cliente,
execução dos diferentes trabalhos técnicos, aconselhamento ao cliente

Perguntar e exprimir preferências
Aconselhar
Apresentar
Pedir autorização

10096

Objetivo(s)

Língua norueguesa  cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em norueguês a nível do utilizador elementar,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.
Interagir e comunicar em norueguês a nível do utilizador elementar.

Conteúdos
Funcionamento da língua norueguesa
Regras gramaticais de sintaxe e semântica
Unidades significativas  parágrafo, períodos, tipos de frase, estrutura frásica
Adequação discursiva
Vocabulário técnico dos cuidados de beleza  identificação de cosméticos e das propriedades e características do cabelo e couro
cabeludo, interpretação de informação técnica sobre a composição e aplicação de cosméticos, receção e atendimento ao cliente,
execução dos diferentes trabalhos técnicos, aconselhamento ao cliente
Funções da linguagem
Prestar e receber informações
Ouvir e exprimir opiniões
Sugerir
Descrever
Perguntar e exprimir preferências
Aconselhar
Apresentar
Pedir autorização

10097

Objetivo(s)

Língua sueca  cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em sueco a nível do utilizador elementar,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.
Interagir e comunicar em sueco a nível do utilizador elementar.

Conteúdos
Funcionamento da língua sueca
Regras gramaticais de sintaxe e semântica
Unidades significativas  parágrafo, períodos, tipos de frase, estrutura frásica
Adequação discursiva
Vocabulário técnico dos cuidados de beleza  identificação de cosméticos e das propriedades e características do cabelo e couro
cabeludo, interpretação de informação técnica sobre a composição e aplicação de cosméticos, receção e atendimento ao cliente,
execução dos diferentes trabalhos técnicos, aconselhamento ao cliente
Funções da linguagem
Prestar e receber informações
Ouvir e exprimir opiniões
Sugerir
Descrever
Perguntar e exprimir preferências
Aconselhar
Apresentar
Pedir autorização

10098

Objetivo(s)

Língua chinesa  cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em mandarim a nível do utilizador elementar,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.
Interagir e comunicar em mandarim a nível do utilizador elementar.

Conteúdos
Funcionamento da língua chinesa
Regras gramaticais de sintaxe e semântica
Unidades significativas  parágrafo, períodos, tipos de frase, estrutura frásica
Adequação
discursiva
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Vocabulário técnico dos cuidados de beleza  identificação de cosméticos e das propriedades e características do cabelo e couro
cabeludo, interpretação de informação técnica sobre a composição e aplicação de cosméticos, receção e atendimento ao cliente,
execução dos diferentes trabalhos técnicos, aconselhamento ao cliente

Perguntar e exprimir preferências
Aconselhar
Apresentar
Pedir autorização

10098

Objetivo(s)

Língua chinesa  cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em mandarim a nível do utilizador elementar,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.
Interagir e comunicar em mandarim a nível do utilizador elementar.

Conteúdos
Funcionamento da língua chinesa
Regras gramaticais de sintaxe e semântica
Unidades significativas  parágrafo, períodos, tipos de frase, estrutura frásica
Adequação discursiva
Vocabulário técnico dos cuidados de beleza  identificação de cosméticos e das propriedades e características do cabelo e couro
cabeludo, interpretação de informação técnica sobre a composição e aplicação de cosméticos, receção e atendimento ao cliente,
execução dos diferentes trabalhos técnicos, aconselhamento ao cliente
Funções da linguagem
Prestar e receber informações
Ouvir e exprimir opiniões
Sugerir
Descrever
Perguntar e exprimir preferências
Aconselhar
Apresentar
Pedir autorização

10099

Objetivo(s)

Língua russa  cuidados do cabelo

Carga horária
25 horas

Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em russo a nível do utilizador elementar,
adequandoos às diversas situações comunicativas próprias dos cuidados do cabelo.
Interagir e comunicar em russo a nível do utilizador elementar.

Conteúdos
Funcionamento da língua russa
Regras gramaticais de sintaxe e semântica
Unidades significativas  parágrafo, períodos, tipos de frase, estrutura frásica
Adequação discursiva
Vocabulário técnico dos cuidados de beleza  identificação de cosméticos e das propriedades e características do cabelo e couro
cabeludo, interpretação de informação técnica sobre a composição e aplicação de cosméticos, receção e atendimento ao cliente,
execução dos diferentes trabalhos técnicos, aconselhamento ao cliente
Funções da linguagem
Prestar e receber informações
Ouvir e exprimir opiniões
Sugerir
Descrever
Perguntar e exprimir preferências
Aconselhar
Apresentar
Pedir autorização

10672

Objetivo(s)

Introdução à utilização e proteção dos dados pessoais

Carga horária
25 horas

Identificar a importância do direito fundamental à proteção de dados pessoais.
Reconhecer as implicações do Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD) na respetiva atividade
profissional.
Reconhecer a importância da integração do RGPD com as diferentes normas dos Sistemas de Gestão
(Qualidade, Ambiente, Segurança, Segurança Informática, …).

Conteúdos
Direito fundamental à proteção de dados pessoais como autocontrolo da informação que nos respeita
Regulamento
Geral |de
Proteção de
Dados
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Perguntar e exprimir preferências
Aconselhar
Apresentar
Pedir autorização

10672

Objetivo(s)

Introdução à utilização e proteção dos dados pessoais

Carga horária
25 horas

Identificar a importância do direito fundamental à proteção de dados pessoais.
Reconhecer as implicações do Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD) na respetiva atividade
profissional.
Reconhecer a importância da integração do RGPD com as diferentes normas dos Sistemas de Gestão
(Qualidade, Ambiente, Segurança, Segurança Informática, …).

Conteúdos
Direito fundamental à proteção de dados pessoais como autocontrolo da informação que nos respeita
Regulamento Geral de Proteção de Dados
Principais conceitos, princípios e atores
Obrigações dos responsáveis pelo tratamento e subcontratantes
Direitos dos titulares dos dados
Fiscalização
Implementação do RGPD – aspetos críticos / considerações gerais
Ciclo de Vida do Processo de Implementação do RGPD
Questões da Segurança Informática
Questões da sua integração com os Sistemas de Gestão

10746

Objetivo(s)

Segurança e Saúde no Trabalho – situações
epidémicas/pandémicas

Carga horária
25 horas

Identificar o papel e funções do responsável na empresa/organização pelo apoio aos Serviços de Segurança e
Saúde no Trabalho na gestão de riscos profissionais em situações de epidemias/pandemias no local de trabalho.
Reconhecer a importância das diretrizes internacionais, nacionais e regionais no quadro da prevenção e
mitigação de epidemias/pandemias no local de trabalho e a necessidade do seu cumprimento legal.
Apoiar os Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho na implementação do Plano de Contingência da
organização/empresa, em articulação com as entidades e estruturas envolvidas e de acordo com o respetivo
protocolo interno, assegurando a sua atualização e implementação.
Apoiar na gestão das medidas de prevenção e proteção dos trabalhadores, clientes e/ou fornecedores,
garantindo o seu cumprimento em todas as fases de implementação do Plano de Contingência, designadamente
na reabertura das atividades económicas.

Conteúdos
Papel do responsável pelo apoio aos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho na gestão de riscos profissionais em cenários de
exceção
Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores na prevenção da epidemia/pandemia
Funções e competências – planeamento, organização, execução, avaliação
Cooperação interna e externa – diferentes atores e equipas
Medidas de intervenção e prevenção para trabalhadores e clientes e/ou fornecedores – Plano de Contingência da
empresa/organização (procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em articulação com os Serviços de Segurança e Saúde no
Trabalho da empresa, trabalhadores e respetivas estruturas representativas, quando aplicável)
Comunicação e Informação (diversos canais) – participação dos trabalhadores e seus representantes
Auditorias periódicas às atividades económicas, incluindo a componente comportamental (manutenção do comportamento seguro
dos trabalhadores)
Recolha de dados, reporte e melhoria contínua
Plano de Contingência
Legislação e diretrizes internacionais, nacionais e regionais
Articulação com diferentes estruturas – do sistema de saúde, do trabalho e da economia e Autoridades Competentes
Comunicação interna, diálogo social e participação na tomada de decisões
Responsabilidade e aprovação do Plano
Disponibilização, divulgação e atualização do Plano (diversos canais)
Política, planeamento e organização
Procedimentos a adotar para casos suspeitos e confirmados de doença infeciosa (isolamento, contacto com assistência médica,
limpeza e desinfeção, descontaminação e armazenamento de resíduos, vigilância de saúde de pessoas que estiveram em estreito
contacto com trabalhadores/as infetados/as)
Avaliação de riscos
Controlo de riscos – medidas de prevenção e proteção
 Higiene, ventilação e limpeza do local de trabalho
 Higiene das mãos e etiqueta respiratória no local de trabalho ou outra, em função da tipologia da doença e via(s) de
transmissão
 Viagens de caráter profissional, utilização de veículos da empresa, deslocações de/e para o trabalho
 Realização de reuniões de trabalho, visitas e outros eventos
 Deteção de temperatura corporal e auto monitorização dos sintomas
 Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Coletivo (EPC) – utilização, conservação, higienização e descarte
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 Distanciamento físico entre pessoas, reorganização dos locais e horários de trabalho
 Formação e informação
- Trabalho presencial e teletrabalho
Proteção dos trabalhadores mais vulneráveis e grupos de risco – adequação da vigilância

Implementação do RGPD – aspetos críticos / considerações gerais
Ciclo de Vida do Processo de Implementação do RGPD
Questões da Segurança Informática
Questões da sua integração com os Sistemas de Gestão

10746

Objetivo(s)

Segurança e Saúde no Trabalho – situações
epidémicas/pandémicas

Carga horária
25 horas

Identificar o papel e funções do responsável na empresa/organização pelo apoio aos Serviços de Segurança e
Saúde no Trabalho na gestão de riscos profissionais em situações de epidemias/pandemias no local de trabalho.
Reconhecer a importância das diretrizes internacionais, nacionais e regionais no quadro da prevenção e
mitigação de epidemias/pandemias no local de trabalho e a necessidade do seu cumprimento legal.
Apoiar os Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho na implementação do Plano de Contingência da
organização/empresa, em articulação com as entidades e estruturas envolvidas e de acordo com o respetivo
protocolo interno, assegurando a sua atualização e implementação.
Apoiar na gestão das medidas de prevenção e proteção dos trabalhadores, clientes e/ou fornecedores,
garantindo o seu cumprimento em todas as fases de implementação do Plano de Contingência, designadamente
na reabertura das atividades económicas.

Conteúdos
Papel do responsável pelo apoio aos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho na gestão de riscos profissionais em cenários de
exceção
Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores na prevenção da epidemia/pandemia
Funções e competências – planeamento, organização, execução, avaliação
Cooperação interna e externa – diferentes atores e equipas
Medidas de intervenção e prevenção para trabalhadores e clientes e/ou fornecedores – Plano de Contingência da
empresa/organização (procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em articulação com os Serviços de Segurança e Saúde no
Trabalho da empresa, trabalhadores e respetivas estruturas representativas, quando aplicável)
Comunicação e Informação (diversos canais) – participação dos trabalhadores e seus representantes
Auditorias periódicas às atividades económicas, incluindo a componente comportamental (manutenção do comportamento seguro
dos trabalhadores)
Recolha de dados, reporte e melhoria contínua
Plano de Contingência
Legislação e diretrizes internacionais, nacionais e regionais
Articulação com diferentes estruturas – do sistema de saúde, do trabalho e da economia e Autoridades Competentes
Comunicação interna, diálogo social e participação na tomada de decisões
Responsabilidade e aprovação do Plano
Disponibilização, divulgação e atualização do Plano (diversos canais)
Política, planeamento e organização
Procedimentos a adotar para casos suspeitos e confirmados de doença infeciosa (isolamento, contacto com assistência médica,
limpeza e desinfeção, descontaminação e armazenamento de resíduos, vigilância de saúde de pessoas que estiveram em estreito
contacto com trabalhadores/as infetados/as)
Avaliação de riscos
Controlo de riscos – medidas de prevenção e proteção
 Higiene, ventilação e limpeza do local de trabalho
 Higiene das mãos e etiqueta respiratória no local de trabalho ou outra, em função da tipologia da doença e via(s) de
transmissão
 Viagens de caráter profissional, utilização de veículos da empresa, deslocações de/e para o trabalho
 Realização de reuniões de trabalho, visitas e outros eventos
 Deteção de temperatura corporal e auto monitorização dos sintomas
 Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Coletivo (EPC) – utilização, conservação, higienização e descarte
 Distanciamento físico entre pessoas, reorganização dos locais e horários de trabalho
 Formação e informação
- Trabalho presencial e teletrabalho
Proteção dos trabalhadores mais vulneráveis e grupos de risco – adequação da vigilância
Revisão do Plano de Contingência, adaptação das medidas e verificação das ações de melhoria
Manual de Reabertura das atividades económicas
Diretrizes organizacionais – modelo informativo, fases de intervenção, formação e comunicação
Indicações operacionais – precauções básicas de prevenção e controlo de infeção, condições de proteção antes do regresso ao
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limpeza de uso único, entre outros, descontaminação
Qualidade e segurança no manuseamento, dispensa e pagamento de produtos e serviços
Sensibilização e promoção da saúde – capacitação e combate à desinformação, saúde pública e SST
Transformação digital – novas formas de trabalho e de consumo
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