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ITGEST
Centro de 
Formação Certificada

SAP SILVER EDUCATION PARTNER

Formação certificada em SAP Solutions.

ORACLE APPROVED EDUCATION CENTER

Formação Certificada Oracle.

INEFOP (Angola)

Instituto Nacional do Emprego e de Formação Profissional, uma instituição tutelada, que 

tem como objecto social a execução e acompanhamento das Políticas Públicas de For-

mação Inicial e Contínua das populações.

INEFP (Moçambique) 

Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional, uma instituição tutelada pelo Mi-

nistério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, com competência para gerir o Sistema 

de Formação Profissional.

DGERT (Portugal)

Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, uma instituição governa-

mental portuguesa, com competência específica para a gestão do Sistema  de Certi-

ficação de Entidades Formadoras.

A ITGest é uma empresa internacional, especializada em Sistemas e Tecno-
logias de Informação e Comunicação – SI/TIC, disponibilizando às empre-
sas os meios humanos e tecnológicos necessários a uma implementação 
bem sucedida.

A sua longa experiência na optimização do modelo de negócio dos seus 
clientes, o seu know-how e credibilidade como entidade formadora re-
conhecida, permitem-lhe ter um real conhecimento das necessidades de 
formação das empresas.

Detentora de várias certificações internacionais, a ITGest dispõe de uma 
vasta oferta formativa que, aliada à elevada experiência e à aposta em ex-
celentes instalações, garante reconhecidos padrões de qualidade.
O CENTRO DE FORMAÇÃO ITGEST surge assim da necessidade de dar uma 
resposta completa e especializada às empresas, na área da formação pro-
fissional, que potencie o alto desempenho dos seus quadros.

Empresas públicas dos sectores das Águas, da Energia, das Telecomunica-
ções e outras instituições já confiaram ao CENTRO DE FORMAÇÃO ITGEST
a formação dos seus recursos humanos. O reconhecimento de um plano 
de formação de qualidade, que aposta em áreas estratégicas para as em-
presas, contribuindo para a valorização do mercado de trabalho e o cresci-
mento sustentável dos países onde está presente.



ACÇÕES DE FORMAÇÃO
1.º SEMESTRE 2O19
ACÇÃO DE FORMAÇÃO  HORAS   

Marketing Digital 56

SAP Basis - Melhores Práticas de Administração de Sistemas 30

SAP HCM - Configuração de Payroll 35

Políticas e Procedimentos de Análise e Gestão de Crédito 12

Técnicas de Análise e Mitigação de Risco de Crédito 18

Como Elaborar um Plano de Negócio Eficaz 18

Finanças para não Financeiros 18

Gestão de Projectos com MS Project 40

Power BI Desktop 30

Secretariado de Alta Direcção 18

Higiene e Segurança no Trabalho 30

Gestão de Equipas, Liderança e Motivação 30

Certificação em Coaching 32

Mini Master de Especialização em Comunicação 96

Mini Master de Especialização em Gestão Estratégica de Recursos Humanos 90

Certificação em PNL 96

Administração de Redes e Infraestruturas 35



CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

FUNDAMENTOS DE SOCIAL MEDIA MARKETING - Estratégia dos 5Ts

O papel das Redes Sociais no Marketing Digital - Formas de actuar

- Novo paradigma da comunicação - Boas Práticas

- Social Media vs Social Networking - Métricas e Indicadores de Retorno

Diversidade de Redes Sociais  Noções Gerais de Community Management

- Redes Sociais horizontais e verticais - A figura de Community Manager: tarefas, responsabilidades, aptidões e atitude

- As principais Redes Sociais - Ferramentas de Gestão de Comunidades

- Plataformas de integração de Redes Sociais - Boas práticas e formas de actuar

Estratégia nas Redes Sociais

- Definição de objectivos e metas

FACEBOOK MARKETING Audiências Avançadas:

Facebook Pages - Custom Audiences

- Criação de uma Facebook Page - Lookalike Audiences

- Configuração geral de uma Facebook Page Métricas e Indicadores de Desempenho

- Gestão de Permissões - Registo de conversões

- Gestão de Administradores Relatórios

- Gestão de Conteúdos TWITTER MARKETING

Tipos de Publicação: texto, link, imagem, vídeo e marco Porquê o Twitter?

 Boas práticas e exemplos para a criação de publicações - Dados de utilização

O Algoritmo do Facebook - Twitter enquanto rede social e plataforma digital

 Estratégia e Definição da Política de Conteúdos - Conceitos Gerais

Separadores/Aplicações das Páginas de Facebook Regras Básicas:

- Aplicações Nativas: Fotos, vídeos, eventos e notas - Formas de actuar

- Integração de aplicações externas numa Facebook Page: Woobox, Shortstack e outras - Criação de uma conta no Twitter

Técnicas e boas práticas para a angariação de novos seguidores, sem recurso à publicidade paga - Personalização de uma conta no Twitter

Noções Gerais de Facebook Marketing Plataformas de integração: Hootsuite e Tweetdeck

- Introdução ao Facebook Marketing - Ligação com outras redes

- As aplicações empresariais do Facebook: Facebook Pages, Facebook Ads e Facebook Platform Publicidade no Twitter

- Princípios gerais de uma estratégia de Facebook. - Twitter como ferramenta de Marketing

- Etapas para o planeamento de uma estratégia de Facebook - Aplicações empresariais do Twitter

- Páginas de Facebook, Perfis Pessoais e Grupos: especificidades, diferenças e método de conversão - Integrar o Twitter numa estratégia de comunicação digital

Facebook Insights: Métricas e Indicadores de Desempenho - Definição de objectivos e metas

- Métricas ao nível de página (Page Level Data) Tendências de Mercado

- Métricas ao nível de publicações (Post Level Data) Ferramentas de Monitorização

- Como interpretar as métricas LINKEDIN MARKETING

- Exportação dos Facebook insights para Excel Noções Gerais de Linkedin for Business

FACEBOOK ADS (PUBLICIDADE NO FACEBOOK) - Caracterização do perfil de utilizadores

Introdução à Publicidade no Facebook - As aplicações empresariais do Linkedin: Recrutamento, Vendas e Marketing

- Noções gerais: objectivo, público-alvo, localização, criatividade e pagamento - Princípios gerais de uma estratégia de Linkedin

- Anatomia de uma campanha de Facebook Ads: Campanha, Grupo de Anúncios e Anúncio - A empresa no Linkedin VS os colaboradores no Linkedin

- Segmentação com Facebook Ads: por localização, demografia, interesses e/ou comportamentos - Tipos de contas

- Modalidades de Pagamento

 Promoted Posts, Gestor de Conteúdos e Power Editor

MARKETING
DIGITAL 

OBJECTIVOS GERAIS

Atrair novos negócios, estabelecer relacionamentos e potenciar uma identidade de 

marca - isto é Marketing Digital. Aprenda, com a metodologia certa e num curto espaço de 

tempo, a dominar as principais tendências, estratégias e ferramentas de Marketing Digital.

CARGA HORÁRIA

56h

PREÇO

Presencial - 490 000,00 AOA

E-Learning - 392 000,00 AOA

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar os fundamentos de Social Media Marketing;

- Conhecer as potencialidades do marketing e publicidade através do Facebook;

- Conhecer as potencialidades do marketing no Twitter e a integração com outras plataformas;

- Compreender as várias formas de publicidade no Linkedin;

- Identificar as metodologias de publicidade no Instagram;

- Conhecer as funcionalidades de marketing através do Youtube.

Atrair novos negócios, estabelecer 
relacionamentos e potenciar uma
identidade de marca - isto é Marketing Digital. 
Aprenda, com a metodologia certa e num curto espaço de tempo, a dominar as principais tendências, estratégias e 

ferramentas de Marketing Digital.



O Perfil Pessoal no Linkedin  Boas práticas para aumentar a sua comunidade

- Criação e Optimização do perfil pessoal  Como medir o sucesso das suas actividades com o Instagram

- Promoção da visibilidade do perfil pessoal YOUTUBE MARKETING

- Gestão da rede de contactos Noções Gerais de Youtube Marketing

- Dinamização da presença: conteúdos e grupos - O valor do vídeo no marketing e na comunicação

Páginas Empresariais no Linkedin - O que é o Youtube

- Páginas Empresariais: da criação à optimização Criação de um canal no Youtube

- Métricas e Indicadores de Desempenho - Estratégia de Youtube Marketing

Publicidade no Linkedin - Criação de um canal

- Conceitos gerais de publicidade no Linkedin Personalização e Funcionalidades do Youtube

- Tipos de publicidade no Linkedin - Interactividade no Youtube

- Como criar e optimizar campanhas de publicidade no Linkedin - Legendas

- Métricas e Indicadores de Desempenho - Genéricos

INSTAGRAM MARKETING - Analytics

Noções Gerais de Instagram Marketing - Listas privadas

- A evolução do Instagram (em números) - Streaming ou eventos em direto

- Características de uma comunicação visual eficaz (Foto & Vídeo) - Creator Studio

Presença Empresarial no Instagram - Audio para vídeos

- Criação de uma conta no Instagram - Editor de vídeo

- Definição de uma estratégia focada para a sua empresa Criação de playlists por áreas de interessa da marca

- Gestão da presença Boas práticas

- Criação de passatempos e concursos



SAP BASIS
MELHORES PRÁTICAS DE ADMINISTRAÇÃO 
DE SISTEMAS 

OBJECTIVOS

- Explicar a arquitectura de SAP NetWeaver Application Server;

- Descrever os procedimentos de System Logon (AS ABAP);

- Conhecer as configurações do sistema SAP;

- Descrever a arquitectura de sistemas de base de dados;

- Conhecer os princípios fundamentais da administração de utilizadores; 

- Compreender a arquitectura de monitorização e troubleshooting.

CARGA HORÁRIA

30h

PREÇO

Presencial - 390 000,00 AOA

E-Learning - 312 000,00 AOA

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Princípios fundamentais da administração de sistemas Manutenção do Software

Iniciar e Desligar o Sistema Output Management

Introdução à Configuração do sistema Processamento em Background

Gerir a base de dados SQL Monitorização do sistema e Troubleshooting

Administração de utilizadores Criação de perfis e troubleshooting

Ligações RFC 

SAP BASIS diz respeito à administração do 
sistema SAP, que inclui actividades como 
instalação e configuração, load balancing e 
desempenho de aplicações SAP em execução 
com Java e SAP ABAP. 
Desenvolva as suas aptidões em BASIS com rigor e prática, possibilitando assim uma actuação eficaz e centrada

exclusivamente nas suas estratégias e operações de negócio.



SAP HCM
CONFIGURAÇÃO DE PAYROLL

OBJECTIVOS GERAIS

- Dotar os participantes de conhecimentos que lhes permitam alterar as folhas 

de pagamento de salários.

CARGA HORÁRIA

35h

PREÇO

Presencial - 390 000,00 AOA

E-Learning - 312 000,00 AOA

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Modificar os esquemas de folha de pagamento e as regras de cálculo das folhas 

pagamento para garantir que o processamento de salários decorra de acordo com

o definido nos requisitos da empresa.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Noções Básicas de Payroll Iniciação ao Payroll Avaliação de Ausências

Processamento de Payroll Identificar os Atributos do Esquema de Iniciação ao Payroll Configurar a Avaliação de Ausências

Identificar os conceitos de Payroll em SAP
Identificar os Dados Mestre de Colaborador nas Tabelas 

de Payroll Internas
Atribuir Classes de Contagem

Copiar Esquemas Avaliação do Tipo de Salário Gerir Regras de Dia

Regras de Cálculo de Pessoal Configurar Bases de Avaliação Constantes Selecção de Tipo de Salário Hora

Identificar as Regras de Cálculo de Pessoal Interpretar Regras de Processamento de Payroll  Gerir Tipos de Salário Hora Time Wage Types

Processar Tabelas Internas de Payroll Criar Bases de Avaliação Pessoais  Configurar a Selecção de Tipo de Salário Hora usando Regras

Criar Regras de Cálculo de Pessoal Criar Tipos de Salário Derivados Definir Regras de Geração de Tipo de Salário

A solução SAP HCM (Human Capital 
Management) possibilita às organizações 
simplificar os processos de recursos humanos, 
potenciar o desenvolvimento do talento e 
aumentar o envolvimento dos colaboradores.
Reforce os seus conhecimentos no módulo de Configuração de Payroll, por forma a garantir um processamento salarial claro 

e célere, contribuindo assim para que qualquer estratégia empresarial culmine em resultados de negócio mensuráveis. 



POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE 
ANÁLISE E GESTÃO DE CRÉDITO

OBJECTIVOS GERAIS

- Dotar os participantes de conhecimentos que lhes permitam compreender as 

principais políticas e procedimentos no que diz respeito à análise e gestão de crédito.

CARGA HORÁRIA

12h

PREÇO

Presencial - 290 000,00 AOA

E-Learning - 232 000,00 AOA

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar abordagens e ferramentas para a gestão de crédito;

- Analisar políticas de crédito com base em factores internos e externos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. O Banco ii. Política de crédito: Exemplo 2 e. Princípios de concessão de crédito

a. Importância e funções de um Banco f. Definição da estratégia do banco f.  Elementos fundamentais na concessão de crédito

b. Riscos da actividade bancária g. Objectivos a serem alcançados 6. A Avaliação de Crédito

2. Os Critérios Definidores do Crédito h. Delegação de poderes a. Informações para crédito

3. A Gestão do Risco de Crédito i. Formas de decisão de crédito i.  Métodos para a tomada de decisões

a. O conceito de risco ii. Alçadas de decisão de crédito ii. Pasta cadastral

b. A gestão do risco
iii.  Factores que influenciam na determinação 

     das alçadas
-   Propostas de negócios e posição de cliente

c.  Classificação do risco de crédito de um banco iv. Actualização das alçadas  - Ficha cadastral

i.  Risco do cliente ou risco intrínseco (Intrinsic Risk) v. Exemplos de alçadas  - Informações e desabonos

ii.  Risco da operação (Transaction Risk) i. Limites de crédito iii. Investigação de crédito

iii. Risco de concentração (Concentration Risk) j. Análise de crédito iv. Análise financeira

iv.  Risco da administração de crédito (Credit Management Risk) k.  Composição e formaliza dos processos v. Análise sectorial

v. Rating para decisão de crédito l. Administração e controle do crédito vi. Proposta de negócio

4. Política de Crédito 5.  Procedimentos para uma Operação de Crédito vii.  Relatório de análise de crédito

a. Objectivo das políticas de crédito a. O Início da Avaliação do Crédito b. Decisão de crédito

b.  Desenvolvimento duma política de crédito b.  O Comité de Crédito do Banco i.  Níveis de risco versus retorno esperado

c. Estrutura c. A Decisão de Crédito ii. Limite de crédito

i. Vantagens de uma política escrita d.  Etapas do Processo de Gestão do Risco de Crédito   - Alguns parâmetros para definição do crédito

ii.  Conteúdo da política de crédito i.  Dados e Análise do Risco de Crédito -  Garantias e caracter

d. Tipos de política de crédito ii. Decisão do Crédito
-   Rentabilidade de uma operação e rentabilidade 

  do cliente

e. Formulação de políticas de crédito iii. Acompanhamento e Revisão

i. Política de crédito: Exemplo 1 iv.  Gestão da Carteira de Créditos Concedidos

A gestão de risco assume-se como uma 
problemática nuclear para as instituições 
financeiras, sendo que não nos devemos 
referir apenas à eliminação pura do risco, 
mas sim ao seu controlo.
Com recurso a uma metodologia direccionada às especificidades do mercado financeiro, desenvolva as ferramentas 

que possibilitam uma análise e gestão de crédito rigorosa, reconhecendo as suas principais políticas e procedimentos,

e potenciando a sua actuação num mercado financeiro crescentemente competitivo.



TÉCNICAS DE ANÁLISE E MITIGAÇÃO 
DE RISCO DE CRÉDITO

OBJECTIVOS GERAIS

- Dotar os participantes de conhecimentos que lhes permitam compreender as 

principais técnicas de análise e mitigação de risco de crédito.

CARGA HORÁRIA

18h

PREÇO

Presencial - 365 000,00 AOA

E-Learning - 292 000,00 AOA

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar técnicas de análise de risco de crédito;

- Analisar políticas de crédito com base em factores internos e externos;

- Compreender os processos relativos à gestão de risco e os instrumentos 

de mitigação existentes.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. A Essência da Análise de Crédito xi. O risco financeiro ii.  Consequências dos créditos problemáticos

a. Objectivos de análise de crédito xii. O risco global iii.  Sinais de alarme dos créditos problemáticos

b. Processo de análise de crédito 3. Estruturação do Empréstimo
  - Sinais de alarme provenientes das

  demonstrações financeiras

2. Análise Financeira a. Necessidades do cliente   - Sinais de alarme provenientes do cliente

a. Análise vertical e horizontal b. Produtos do banco -   Sinais de alarme provenientes de terceiros

b.  Análise por meio de índices financeiros c. Condições do empréstimo -   Sinais de alarme provenientes do banco

i. Análise de rentabilidade 4. Decisão de Crédito iv.  Actuação diante dos créditos problemáticos

ii. Análise da estrutura a.  Níveis de risco versus retornos esperados v. Caminhos legais

iii. Análise da liquidez b. Limite de crédito 6.  A Falência e o Incumprimento das Empresas

iv. Análise do Fundo de Maneio i.  Alguns parâmetros para definição de crédito a. O desempenho das empresas

v.  Análise das necessidades de fundo de maneio ii. Garantias e caracter i. Rentabilidade

vi. Fluxo de caixa (cash flow) iii.  Rentabilidade de uma operação e rentabilidade do cliente ii. Situação financeira

vii. Índices de actividade 5.  Controlo e Mitigação da Qualidade de Crédito iii. Liquidez

viii. Índices de eficiência a.  Controle e acompanhamento do crédito iv. Ciclo operacional

ix. Recursos gerados pelas operações b. Créditos problemáticos b.  Modelos de previsão de falência e de incumprimento

x. O risco económico i. Causas dos créditos problemáticos

A implementação do acordo de Basileia veio 
dar uma nova forma ao relacionamento do 
sector bancário para com os seus clientes, 
estabelecendo regras no que respeita à 
concessão de crédito e avaliação do risco. 
Com isto as instituições passaram a ter uma maior preocupação em gerir o crédito e o risco inerentes a cada operação, 

apostando em ferramentas metodológicas adequadas ao processo creditício. 



COMO ELABORAR UM PLANO 
DE NEGÓCIO EFICAZ

OBJECTIVOS GERAIS

- Adquirir competências para a elaboração de um plano de negócios eficaz;

- Obter conhecimentos de Gestão Estratégica.

CARGA HORÁRIA

18h

PREÇO

Presencial - 165 000,00 AOA

E-Learning - 132 000,00 AOA

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Situar o seu projecto na estratégia da empresa;

- Definir o financiamento do projecto;

- Avaliar a rentabilidade financeira do seu projeto;

- Elaborar um plano de financiamento previsional;

- Apresentar o seu plano de maneira convincente.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Gestão Estratégica Rentabilidade previsional Financiamento do projecto

•  Instrumentos de análise estratégica: segmentação,

  matrizes de Portere Mackinsey, SWOT, cadeia de valor

•  Os parâmetros: custo inicial, fluxos futuros, duração 

  e valor residual
• Quadro de fluxos previsional

•  Posicionamento de um modelo de negócio, missão da

  empresa, objectivosoperacionais
•  A taxa de actualização: custo dos capitais e prémio de risco • Necessidade de financiamento

•  Planos de acção: investimentos, investigação, produção, 

  comercial, recrutamento
•  Critérios de escolha: prazo, VAL, TIR, IR

•  Estrutura financeira a prazo: rácios de endividamento

  e capacidade de reembolso

•  Oportunidades e ameaças do contexto, os pontos fortes 

  e os pontos fracos de um projecto de investimento
• Análise de sensibilidade O Business Plan

Previsões de investimento e de actividade • Medidas de criação de valor: EVA • Conselhos práticos de redacção

•  O custo do investimento e dos ganhos futuros • Apresentação de planos-tipo

•  Abordagem “marketing” para avaliar ganhos futuros •  Importância dos documentos a fornecer em anexo

•  Necessidades de fundo de maneio (NFM)

O sucesso de implementação de um projecto 
ou negócio tem início, sempre, num bom plano 
de negócios.
Assim, tão importante como o conhecimento da área de negócio ou projecto a desenvolver, é o conhecimento da 

realidade empresarial, dos compromissos e deveres empresariais que possibilitam uma Gestão Estratégica eficaz. 

Com recurso a uma metodologia iminentemente prática e focada em objectivos, reforce as suas competências 

organizacionais e desenvolva soluções eficazes para impulsionar a sua actuação no seio empresarial.



FINANÇAS PARA
NÃO FINANCEIROS

OBJECTIVOS GERAIS

- Conhecer o procedimento de acompanhamento orçamental, desde a recolha à 

organização dos dados e da elaboração dos indicadores ao reporting mensal;

- Dominar o vocabulário, os princípios e os instrumentos financeiros.

CARGA HORÁRIA

18h

PREÇO

Presencial - 165 000,00 AOA

E-Learning - 132 000,00 AOA

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Ler e interpretar os principais mapas financeiros;

- Identificar os principais instrumentos de financiamento das empresas e o seu impacto 

na gestão global.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Contabilidade Análise Financeira O Financiamento das Empresas

•  A Contabilidade como Sistema de Informação •  Introdução à Gestão/Análise Financeira •  Introdução ao financiamento das empresas

•  Fluxos económicos e fluxos financeiros • Introdução à Contabilidade •  Financiamento a médio e longo prazo

•  Como interpretar um Balanço e uma Demonstração dos   

  Resultados
• A Fiscalidade e a Gestão Financeira • Financiamento de curto prazo

•  Contas de Balanço: Disponibilidades, Terceiros, Existências, 

  Imobilizado e Capital Próprio
• Diagnóstico Financeiro

•  Contas de Resultados: Custos e perdas, Proveitos e ganhos, 

  Resultados

Deter uma visão integrada e transdisciplinar 
de todas as áreas que envolvem o negócio é 
indispensável para o sucesso das organizações.
Desenvolva, com a metodologia certa e em curto espaço de tempo, um correcto entendimento dos números e dos dados 

financeiros fundamentais, contribuindo assim para o sucesso e crescimento da sua organização.



GESTÃO DE PROJECTOS 
COM MS PROJECT

OBJECTIVOS GERAIS

- Obter competências de gestão de projectos, conhecimentos estes assentes na 

utilização de uma aplicação de suporte à gestão de projectos: Microsoft Project.

CARGA HORÁRIA

40h

PREÇO

Presencial - 275 000,00 AOA

E-Learning - 220 000,00 AOA

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Criar uma WBS, uma lista de actividades e afectar recursos;

- Aplicar a técnica Rolling Wave com o agendamento manual de tarefas;

- Trabalhar com as novas funcionalidades, como a Timeline e o Team Planner;

- Controlar o projecto através da técnica EVM;

- Efectuar análise de portefólios e gestão de projectos integrada no Project Server;

- Utilizar o Business Intelligence para criar relatórios e dashboards.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Introdução à Gestão de Projectos •  Processo de Planeamento de um Projecto • Visualização dos Custos do Projecto

• Definição de Projecto •  Definição das Propriedades e Início do Projecto •  Budget Resources (Recursos Orçamento)

• Gestão de Projectos • Definição do Calendário do Projecto Personalização do Documento do Projecto

• Intervenção do Gestor de Projectos  •  Definição dos Deliverables e das Actividades do Projecto •  Personalização da Visualização Gráfico de Gantt

Introdução ao Project 2016 •  Definição da Sequência das Actividades do Projecto • Trabalhar com a Backstage View (Vista de Backstage)

• Definição de Project 2016 • Inspeccionar uma Actividade • Criar Novas Tabelas

• Família de Produtos Project 2016 •  Inserção de uma Actividade Periódica • A Timeline (Linha de Tempo)

• O que há de Novo no Project 2016 • Inserção de uma Milestone (Marco) •  Gravar o Documento do Projecto como uma Imagem

•  Primeiro Contacto com o Project 2016 •  Rápida Visualização de uma Actividade no Gráfico de Gantt •  Trabalhar com a Backstage View (Vista de Backstage)

• Visualizações no Project 2016 •  Visualização de todo o Gráfico de Gantt Execução do Projecto

• Backstage View (Vista de Backstage) Planeamento dos Recursos do Projecto • Baseline (Plano de Base)

• Tabelas no Project 2016 •  Inserção de Recursos no Documento do Projecto • Campos que Registam o Progresso

• Formulários no Project 2016
•  Estimativa da Duração das Actividades através 

  da Afectação de Recursos 
•  Métodos para Registar o Progresso do Projecto

•  Destaques na Alteração do Documento do Projecto • Informação da Afectação Controlo e Encerramento do Projecto

• Acesso às Teclas de Atalho • Caminho Crítico do Projecto

Planeamento das Actividades do Projecto • Diminuição da Duração do Projecto

•  Processo de Iniciação de um Projecto
•  Afectação de um Recurso com Custos Diferentes

  entre Actividades

Entenda-se Projecto como um esforço 
temporário com vista a criar um produto, 
serviço ou resultado específico.
Assim, a gestão de projectos auxilia na previsão e controlo dos passos e pressupostos a ter em conta aquando dessa criação. 

De outra forma, a gestão providencia apoio à execução do projecto, por forma a garantir o seu sucesso.

Nesse âmbito, uma das ferramentas mais utilizadas actualmente para gestão de projectos é o Microsoft Project, dado ser 

capaz de fornecer respostas a questões específicas que surgem no decorrer dos trabalhos levados a cabo. 

Desenvolva, com a metodologia certa e de forma prática, as suas aptidões profissionais de gestão de projectos, 

complementadas com as potencialidades desta ferramenta tecnológica.



POWER BI
DESKTOP

OBJECTIVOS GERAIS

- Dominar as ferramentas de Business Intelligence (BI) da Microsoft;

- Conhecer as técnicas e práticas para gerar e manipular rapidamente relatórios 

avançados e interligados.

CARGA HORÁRIA

30h

PREÇO

Presencial - 240 000,00 AOA

E-Learning - 192 000,00 AOA

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Conectar as várias fontes de dados; 

- Fazer transformações em dados; 

- Criar fórmulas e visualizações para análises; 

- Publicar os dados obtidos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Introdução à Gestão de Projectos -  Visualização de tabelas para importação Modelagem

• Definição de Projecto - Excluir tabela importada • Relacionamentos

• Gestão de Projectos • Texto • Coluna Calculada

• Intervenção do Gestor de Projectos  -  Visualização de tabelas para importação • Formatação

Utilizar o Power BI Desktop • CSV • Classificação

• Componentes -  Visualização de tabelas para importação • Medidas

• Blocos de construção: • WEB • Hierarquias

-  Visualizações ou conjunto de visuais -  Visualização de tabelas para importação Relatórios

- Conjunto de dados ETL (Editor de Consultas) • Páginas

- Relatórios • Tipos de dados • Visualizações

- Painel • Editar consulta após carregado - Gráfico de Barras Empilhadas

- Bloco • Substituir Valores - Gráfico de Pizza

Obter dados • Duplicar Coluna - TreeMap (Mapa de Árvore)

• Excel: • Transformar Coluna de Data - Gráfico de Linhas

-  Visualização de tabelas para importação • Dividir Coluna

-  Pesquisa de tabelas para importação • Fechar e Aplicar

Esta acção de formação é destinada a todos 
aqueles que pretendam capacitar-se no uso 
das ferramentas de Business Intelligence (BI) 
da Microsoft. 
Esta acção de formação permitirá que os participantes conheçam as técnicas e práticas que permitem gerar e 

manipular rapidamente relatórios avançados e interligados. Desenvolva, com a metodologia certa e em curto espaço 

de tempo, as competências com vista a conectar as várias fontes de dados, fazer transformações em dados, criar

fórmulas e visualizações para análises, publicar os dados obtidos e desenvolver conhecimentos, métodos, técnicas

e boas práticas de suporte à gestão. Desenvolva, com a metodologia certa e de forma prática, as suas aptidões

profissionais de gestão de projetos, complementadas com as potencialidades desta ferramenta tecnológica.



SECRETARIADO
DE ALTA DIRECÇÃO

OBJECTIVOS GERAIS

- Aprender como adaptar-se às mudanças gerais, complexas e/ ou frequentes; 

- Compreender os modelos de gestão que contribuem para o êxito das organizações.

CARGA HORÁRIA

18h

PREÇO

Presencial - 175 000,00 AOA

E-Learning - 140 000,00 AOA

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Assegurar com profissionalismo a diversidade das suas missões;

- Reforçar competências chave na função de secretariado;

- Utilizar métodos, técnicas e boas práticas de suporte à gestão.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

•  A função de Secretariado nas suas dimensões técnica e psicológica •  Preparação e seguimento de reuniões e viagens •  Comportamentos que favoreçam o atendimento de excelência

•  Situar o desempenho do secretariado a nível de missões, 

  funções, tarefas, instrumentos de trabalho e competências
• Comunicação oral •  Reflectir sobre as noções de Protocolo na função de atendimento

•  Eficácia na organização do trabalho e gestão do tempo • Telefonar com eficácia • Lidar com visitas inesperadas e/ ou inoportunas

•  Autodiagnosticar o seu TMR (Tarefas, Missões e Ritmo) de trabalho
•  Avaliar a importância do telefone/ email como instrumento 

  de relações públicas
•  Tomar notas e redigir a ata de uma reunião

• Obter impacto na escrita profissional •  Imagem profissional de qualidade no atendimento

•  Organizar a informação e gerir os documentos de arquivo • O perfil de comunicação ao telefone

A orientação das organizações para novas 
competências valoriza e reforça a importância 
da missão do secretariado executivo e 
consequente envolvimento nas actividades e 
tarefas das respectivas hierarquias. 
Assim, torna-se imperial uma eficaz compreensão das novas exigências da gestão, uma aposta contínua em competências-chave 

multidisciplinares e uma adaptação constante às novas exigências de mercado. Desenvolva, com a metodologia certa e em 

curto espaço de tempo, as melhores práticas de organização do trabalho, gestão do tempo e gestão da informação que lhe 

permitam potenciar a sua actuação profissional no contexto empresarial. Desenvolva, com a metodologia certa e de forma 

prática, as suas aptidões profissionais de gestão de projetos, complementadas com as potencialidades desta ferramenta tecnológica.



HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO

OBJECTIVOS GERAIS

- Adquirir competências básicas na área de HST que permitam o desempenho de  

funções de prevenção e de protecção contra riscos profissionais, no âmbito das  

acções consagradas na lei.

CARGA HORÁRIA

30h

PREÇO

Presencial - 275 000,00 AOA

E-Learning - 220 000,00 AOA

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Enfatizar a importância da aplicação da legislação de Higiene e Segurança do Trabalho;

- Promover a Higiene e Segurança no Trabalho como factor de melhoria da qualidade de 

vida e de trabalho;

- Fornecer bases fundamentais conducentes à identificação dos principais riscos associa-

dos aos ambientes de trabalho;

- Desenvolver comportamentos seguros no domínio da Segurança e Higiene do Trabalho;

- Promover a aplicação dos princípios e práticas da Higiene e Segurança no Trabalho;

- Promover a cultura de prevenção e segurança em termos de organização e implementação 

de planos de emergência.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Enquadramento Legal Higiene no Trabalho Organização da Emergência

• Noções de Legislação Laboral •  Princípios e domínios da higiene no trabalho; •  Plano de emergência interno e medidas de autoprotecção

•  Quadro normativo da prevenção de riscos laborais • Noções de toxicologia • Equipa de segurança

•  Organização e funcionamento dos serviços de segurança,

  higiene e saúde no trabalho

•  Metodologias e técnicas de avaliação e controlo da

  exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos
•  Prevenção e actuação em caso de emergência

•  Obrigações dos empregadores e dos trabalhadores • Desenvolvimento de Casos Práticos
•  Equipamentos de combate, de evacuação e de

  primeiros socorros

• Legislação de âmbito sectorial Controlo e Prevenção de Riscos Profissionais 

•  Legislação aplicável ao licenciamento industrial • Princípios gerais da prevenção

Conceitos Básicos de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho •  Medidas de prevenção e de protecção individual e colectiva

•  Definição de segurança, higiene e saúde do trabalho 
•  Equipamentos de protecção individual e respectivos 

  critérios de selecção

•  Definição de acidente de trabalho e doença profissional
•  Critérios de utilização, manutenção e conservação dos 

   equipamentos de protecção individual

•  Definição de perigo, risco, acto inseguro e condição perigosa • Sinalização de segurança

•  Definição de protecção, protecção colectiva e protecção

  individual e prevenção
• Desenvolvimento de Casos Práticos

A presente acção de formação visa, com uma 
metodologia iminentemente prática e em 
curto espaço de tempo, apoiar os profissionais 
no desenvolvimento e upgrade dos seus 
conhecimentos ao nível da HST. 
Tendo por base a necessidade de apoiar os quadros técnicos das empresas, técnicos de higiene e segurança no trabalho 

e técnicos superiores de higiene e segurança no trabalho, na implementação e cumprimento de disposições legais e no 

conhecimento dos documentos normativos que visam a segurança e saúde dos trabalhadores.



GESTÃO DE EQUIPAS, LIDERANÇA 
E MOTIVAÇÃO

OBJECTIVOS GERAIS

- Compreender os elementos centrais dos processos de funcionamento de uma equipa;

- Desenvolver capacidades para identificar quais as formas de intervenção mais eficazes 

em equipas de trabalho;

- Conhecer os diferentes modelos de liderança de equipas de acordo com a abordagem 

funcional da liderança.

CARGA HORÁRIA

30h

PREÇO

Presencial - 275 000,00 AOA

E-Learning - 220 000,00 AOA

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Distinguir os conceitos de Leadership, Autoridade, Influência e Poder;

- Aplicar os diferentes tipos de Liderança e percepcionar a sua influência na tomada

 de decisões;

- Utilizar técnicas de comunicação e mudança planificada, construídas a partir da 

observação de comportamentos verbais e não-verbais dos grandes comunicadores;

- Reconhecer as competências essenciais de um Gestor de Equipas, nomeadamente 

capacidades de Comunicação, Gestão do Tempo, Motivação, Resolução de problemas

e Negociação;

- Identificar as características das equipas de elevado desempenho/alto rendimento;

- Adoptar estilos de liderança adequados, tendo em vista critérios de eficácia individual 

e grupal;

- Utilizar as principais técnicas de motivação dos elementos de uma equipa;

- Reconhecer e valorizar as competências dos colaboradores através do desafio e da 

delegação de competências;

- Aprender técnicas de organização e gestão de reuniões orientadas para resultados;

- Potenciar a criatividade dos elementos da equipa.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

ENQUADRAMENTO GERAL • Obstáculos à Delegação - Auto-conhecimento

O Papel do Líder A importância do Trabalho em Equipa - Valores

• Conceito de Liderança • Vantagens e Desvantagens • II – Coaching

• Desenvolvimento Pessoal do Líder •  Elementos essenciais ao trabalho de equipa - Filosofia

• Inteligência Emocional •  Identificação de erros no trabalho de equipa - Papel do Coach

• Capital Psicológico Positivo •  O segredo da motivação no trabalho de equipa - Definição de coaching

• As Competências Integrais Técnicas de Comunicação - Competências do Coach

Liderança e Estilos de Direcção • Estilos Comunicacionais - Metodologia do Coaching

• Liderança Pelo Exemplo • Comunicação e Feedback - Escuta activa e silêncio

• Liderança pela Influência • O Feedback 360º - Processos de mudança

• Liderança servidora • A Escuta Activa Organização e Condução de Reuniões

• As Competências Integrais Gestão do Tempo •  Fases de Preparação de uma Reunião

• O Líder Coach • A Gestão do tempo
•  Regras de Protocolo na organização de reuniões 

  e acolhimento de visitantes

• A Liderança Situacional •  Diagnóstico do desperdício do tempo •  Gestão do Tempo no decorrer da reunião

• Técnicas Potenciadoras de Liderança • Planeamento e controlo do tempo Criatividade nas equipas

•  Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes • A delegação de tarefas • Técnicas de Criatividade

•  Os 6 Chapéus Pensadores de Edward de Bono • O trabalho de equipa • O Método de Associação de Ideias

Delegação de Competências • A gestão eficaz do stress

• Conceitos Coaching

• Etapas da Delegação • I - Desenvolvimento pessoal

Nos dias de hoje, o conhecimento do negócio, 
o domínio das ferramentas de gestão, a 
capacidade de definir objectivos e de maximizar 
os recursos, não são suficientes para se alcançar 
o sucesso.
Na sociedade do conhecimento e da competição global, as competências de liderança e gestão de equipas assumem-se 

como fulcrais para alcançar os objectivos pessoais e organizacionais. Desenvolva, com a metodologia certa e em curto 

espaço de tempo, as suas competências de liderança, com vista a potenciar a sua actuação profissional e a contribuir para 

o sucesso organizacional da sua empresa.



CERTIFICAÇÃO 
EM COACHING

OBJECTIVOS

- Abordar os conhecimentos, ferramentas, competências e habilidades necessárias para 

desenvolver uma prática profissional do Coaching;

- Facilitar o desenvolvimento pessoal, através do conhecimento e aplicação de técnicas 

avançadas de Coaching;

- Incentivar o desenvolvimento em direcção a um estado equilibrado de auto-conhecimento;

- Proporcionar uma visão positiva de si próprio, com foco, capacidade de mudança e 

aplicação de estratégias para o sucesso.

CARGA HORÁRIA

32h

PREÇO

Presencial - 390 000,00 AOA

E-Learning - 312 000,00 AOA

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Módulo I Módulo III Módulo IV

•  Do perfil do Coach e dos seus desafios pessoais •  Modelos teórico e práticos associados ao coaching • Ferramentas de coaching

•  Comunicação em Coaching – A importância das perguntas •  Técnicas de dinamização de sessões individuais e de grupo • Simulações práticas finais e avaliação

• Ser Coach e fazer Coaching • Simulações práticas •  Preparação para o processo da certificação

• Simulações Práticas

Módulo II

•  A comunicação, os conflitos e suas dinâmicas

•  Desenvolvimento de competências comunicacionais 

• Simulações práticas

Numa sociedade em constante actualização 
e mudança, a liderança pessoal e o foco 
na perseguição de sonhos e objectivos 
assumem-se como pedras basilares na 
obtenção do sucesso pessoal e profissional.
Desenvolva as suas competências, teste os seus limites e potencie as suas capacidades para triunfar num mercado cada 

vez mais competitivo.



MINI MASTER DE ESPECIALIZAÇÃO 
EM COMUNICAÇÃO

OBJECTIVOS

- Reconhecer a importância da comunicação verbal e não-verbal no relacionamento 

interpessoal aplicando as técnicas para uma comunicação de excelência;

- Desenvolver uma linguagem corporal coerente;

- Tirar partido das emoções para uma comunicação viva e coerente;

- Conhecer técnicas de assertividade e escuta, para abrir canais de comunicação; 

- Aprofundar o auto-conhecimento e auto-consciência através de ferramentas que 

promovem a inteligência emocional;

- Identificar as fontes individuais de motivação e desenvolver a auto-motivação, 

a importância da atitude para conquistar a excelência;

- Aprender como influenciam os padrões fisiológicos e de linguagem no impacto 

da comunicação.

CARGA HORÁRIA

96h

PREÇO

Presencial - 890 000,00 AOA

E-Learning - 712 000,00 AOA

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Módulo I Módulo IV Módulo VII

Princípios Básicos da Comunicação Humana A Comunicação, os Conflitos e suas Dinâmicas
Desenvolvimento de Competências Comunicacionais 

– Práticas, simulações e (re)criação

Módulo II Módulo V Módulo VIII

Comunicação Verbal e Não-verbal Comunicação como Processo de Satisfação de Necessidades
Avaliação de Perfil Comunicacional e Apresentação

de Relatórios

Módulo III Módulo VI Avaliação

Linguagem Corporal de Detecção da Mentira Desenvolvimento de Competências Comunicacionais

Uma comunicação eficaz no seio 
organizacional pode ser entendida como 
aquela que transforma a atitude das pessoas.
Se a comunicação tem impacto nas ideias, mas não provoca quaisquer mudanças comportamentais, então não atingiu os 

resultados pretendidos. Assim, quando falamos em comunicação eficaz, falamos em transmitir uma mensagem com 

clareza, utilizando os mais diversos tipos de canais de comunicação para o efeito. Desenvolva, com a metodologia certa,

as suas competências comunicacionais e explore todas as suas potencialidades na sua vida pessoal e profissional.



MINI MASTER DE ESPECIALIZAÇÃO 
EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE 
RECURSOS HUMANOS

OBJECTIVOS

- Analisar a gestão dos Recursos Humanos numa perspectiva global e integrada;

- Aumentar os conhecimentos e as competências específicas nas diversas áreas 

de gestão de Recursos Humanos;

- Utilizar eficazmente novos métodos e técnicas de Administração de Pessoal 

e de gestão e desenvolvimento dos Recursos Humanos.

CARGA HORÁRIA

90h

PREÇO

Presencial - 890 000,00 AOA

E-Learning - 712 000,00 AOA

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Módulo I Módulo V Módulo IX

Fundamentos de Gestão de Recursos Humanos Gestão de Recrutamento e Processo de Selecção Avaliação de Desempenho – Metodologias e aplicações

Módulo II Módulo VI Módulo X

Gestão da Mudança e de Conflitos utilizando 

o Lego Serious Play e as Técnicas de Improviso
O SAP associado à Gestão de Recursos Humanos Gestão de Carreiras e Sistemas de Progresso

Módulo III Módulo VII Módulo XI

Comunicação e Negociação Aplicada aos Recursos Humanos Competência e Gestão de Competências e Talento
Planeamento e Orçamentação de RH (técnicas aplicadas 

com metodologia SAP)

Módulo IV Módulo VIII Avaliação

As Normas ISO nas Boas Práticas de Recursos Humanos Gestão da Formação e Desenvolvimento de Talentos

A Gestão de Recursos Humanos tem por base 
o facto de que a performance das organizações 
dependem, cada vez mais, da contribuição 
das pessoas que as compõem, da forma como 
estão organizadas e do investimento que é 
efectuado ao nível do seu desenvolvimento.
Realize, com uma metodologia direccionada para o desenvolvimento pessoal e organizacional, um percurso formativo 

prático e pragmático que o apoie na selecção, gestão e orientação dos colaboradores rumo aos objectivos e metas da 

empresa, assegurando igualmente o alinhamento das políticas de RH com a estratégia da sua organização.



CERTIFICAÇÃO EM PROGRAMAÇÃO 
NEUROLINGUÍSTICA (PNL)

OBJECTIVOS

- Enriquecer e melhorar a qualidade de vida, através do desenvolvimento pessoal;

- Descobrir o seu propósito de vida e compreender quais os caminhos para a sua realização;

- Aprender a formular objectivos, programando-se para os conseguir alcançar;

- Compreender os processos de comunicação verbal e não-verbal das pessoas, de modo 

a desenvolver padrões mais eficazes de comunicação;

- Alterar ou eliminar hábitos e comportamentos indesejados;

- Aprender a alterar estados emocionais negativos;

- Aumentar a auto-estima, auto-confiança e motivação;

- Aprender a alterar crenças limitadoras e desenvolver e instalar crenças potenciadoras;

- Desenvolver a capacidade de manter e aceder a estados de alta performance e excelência;

- Aprender a criar e utilizar metáforas;

- Utilizar padrões de linguagem que favoreçam a comunicação nos vários ambientes da 

vida da pessoa;

- Aprender a aplicar, em si e nos outros, as principais técnicas da PNL.

CARGA HORÁRIA

96h

PREÇO

Presencial - 890 000,00 AOA

E-Learning - 712 000,00 AOA

A PNL estuda o Ser Humano e está orientada 
para descodificar a forma como programamos 
a nossa mente e utilizamos a linguagem.
Através da utilização das diversas técnicas e ferramentas que a PNL disponibiliza, o individuo aprende a viver em estados 

de alta performance e excelência, passando a ser 100% responsável pelas suas decisões e ações.

Promova, com uma metodologia activa, o seu crescimento pessoal e profissional, tornando-se um comunicador por 

excelência, desenvolvendo a sua criatividade, lidando com bloqueios, emoções negativas e limitações e melhorando e 

ampliando as suas capacidades de liderança.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Padrões da PNL • Transformação de crenças/convicções Estratégia

•  Introdução à PNL – definição e origens • Padrão SWISH • Estratégias

• Aplicações da PNL • Posições Percetivas • Elementos das estratégias

• Princípios básicos e pressupostos • Modelo de Cura Rápida de Fobias •  Como fazer o levantamento de uma estratégia

• Linguagem verbal e não-verbal Padrões da Linguagem da PNL • Modelo TOTE

• Acuidade sensorial • Pressuposições vs Leitura de Mente Valores

•  Calibração e leitura da linguagem não-verbal (fisiologia de voz) • Hierarquia de ideias • Valores nas várias áreas da vida

•  Rapport – Calibrar, espelhar, seguir e conduzir
•  Meta-modelo – padrões linguísticos para uma 

  comunicação mais eficaz
• Hierarquia de valores

• Fases de Aprendizagem
•  Modelo Milton – padrões linguísticos para activar 

  recursos a nível inconsciente
Modelo de Partes—Visual Squash

• Princípios de Sucesso • Pacote verbal • Criando uma equipa

•  Formulação de resultados bem elaborados • Reenquadramento • Integração de partes

• Molduras e Enquadramento em PNL • Metáforas Isomórficas • Negociação de partes

• Cadeia de Excelência Ancoragem Sistema de Sinais Involuntários

• Epistemologia • Processo de Ancoragem • Sinais involuntários

• Níveis lógicos e tipos lógicos • Âncoras simples • SWAY

Sistemas de Representação • Cadeia de Âncoras • Betty Erickson

• Overlap • Colapso de âncoras • Reenquadramento em N passos

• Pistas de Acesso • Círculo de Excelência Introdução ao Novo Código PNL

• Gerador de novos comportamentos • Gerar um novo comportamento Exames Finais (Demonstração de 2 técnicas de PNL)

• Predicados • CPH – Mudança de História Pessoal

Sub-modalidades • TimeLine

• Conceito • Reimprinting

• Maping Across



ADMINISTRAÇÃO DE REDES 
E INFRAESTRUTURAS

OBJECTIVOS GERAIS

- Compreender o papel e procedimentos efectuados pelos administradores de redes 

e sistemas;

- Relacionar conceitos teóricos com a instalação e manutenção prática de alguns 

serviços computacionais considerados essenciais numa rede de computadores.

CARGA HORÁRIA

35h

PREÇO

Presencial - 290 000,00 AOA

E-Learning - 232 000,00 AOA

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Planear e projectar redes de comunicação, de acordo com as necessidades da organização;

- Instalar e configurar redes de comunicação, ao nível das infraestruturas, com vista a 

assegurar o correcto funcionamento das mesmas;

- Gerir e manter redes de comunicação, sistemas, serviços e servidores, de forma segura, 

eficiente e fiável, com o objectivo de optimizar o funcionamento dos mesmos. 

Desenvolva, com a metodologia certa e em 
curto espaço de tempo, competências de 
planeamento, implementação e manutenção 
em redes e infraestruturas.
Relacione a componente teórica com a prática, a partir da instalação e manutenção prática de alguns serviços 

computacionais considerados essenciais numa rede de computadores.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Sistemas Microsoft Sistema de Backup Networking

• Active Directory • Veeam Backup & Replication •  Administração de equipamentos CISCO

• Exchange Server Administração de Infra-estrutura - Switch’s

Sistema de Virtualização • Servidores e Storage DELL - Access Point Wireless

• VMware Vsphere



Clientes



Nelson Mandela

A Educação é a arma mais 
poderosa que podemos usar 
para mudar o mundo.



Angola
Rua Cónego Manuel das Neves 156 1.º andar
Bairro Patrice Lumumba
Município da Ingombota
Luanda

t. 946 79 40 54 

www.itgest.co.ao
www.formacao.itgest.co.ao


