
 
 
 

 
 

Ordenamento do Território 

Horário e Período de realização: 22, 24, 26, 29 de Outubro (9h30-17h30) e dia 29 de Outubro (9h30 

às 13h) 

Destinatários: Pessoas no Ativo Empregadas e Pessoas Desempregadas, com habilitações mínimas 

do 9.º ano de escolaridade. 

Entidade formadora: Significado – Dr. Hélder Dias 

Regime de Assiduidade: As faltas não podem exceder 5% do total das horas de formação. 

Local: CAO’S – Centro de Artes e Ofícios - Praceta Sacadura Cabral, n.º 7 – Pombais 

Duração: 25 horas 

Objetivos: 

Identificar os principais instrumentos da política de Ordenamento do Território e Urbanismo. 

Identificar os principais instrumentos e medidas que permitem uma articulação entre o ambiente e 

a agricultura. 

Reconhecer a importância do património histórico-cultural no processo de planeamento. 

Programa: 

A dualidade crescimento económico/desenvolvimento 

O planeamento territorial 

 A política de Ordenamento do Território e Urbanismo 

 Vertentes: física e socioeconómica 

 O caráter dinâmico do processo de planeamento 

 Os planos e as diferentes escalas de intervenção: nacional, regional e local, por exemplo: 

PDR, PROT, PDM 

 A participação pública nas várias fases de planeamento 

 Os planos municipais - planos de formas de uso e ocupação do solo 

 Análise cartográfica: PDM do município de inserção da Escola 

O Património histórico-cultural no processo de planeamento 

A dualidade crescimento económico/desenvolvimento 

Legislação aplicável 



 
 
 

 
 

Data limite de inscrição: 19 Outubro 

Caso pretenda participar nesta formação efetue a sua pré-inscrição através do link: 

https://goo.gl/forms/1BPINF6JR6wKqcYs2 

Qualquer esclarecimento adicional contacte a Divisão de Atividades Económicas e Projetos 

Comparticipados através do 21 932 0423 ou pelo endereço eletrónico: atividadeseconomicas@cm-

odivelas.pt  

 

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - conceitos básicos 

Período de realização: 23, 25, 29 e 31 de Outubro e 5 e 7 de novembro 

Horário: 9h30-13h 

Destinatários: Pessoas no Ativo Empregadas e Pessoas Desempregadas, com habilitações mínimas 

do 9.º ano de escolaridade. 

Entidade formadora: Significado – Eng.º Fernando Lemos 

Local: CAO’S – Centro de Artes e Ofícios - Praceta Sacadura Cabral, n.º 7 – Pombais 

Duração: 25 horas 

Objetivos: 

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. 

Data limite de inscrição: 20 outubro 

Caso pretenda participar nesta formação efetue a sua pré-inscrição através do link: 

https://goo.gl/forms/1BPINF6JR6wKqcYs2 
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Qualquer esclarecimento adicional contacte a Divisão de Atividades Económicas e Projetos 

Comparticipados através do 21 932 0423 ou pelo endereço eletrónico: atividadeseconomicas@cm-

odivelas.pt  

 

Aplicação informática - Gestão de Projetos 

Período de realização: 8, 9, 13, 15, 16, 22, 23 e 30 de Novembro 4, 6, 7, 10, 12 e 14 de Dezembro  

Horário: 9h30-13h 

Destinatários: Pessoas no Ativo Empregadas e Pessoas Desempregadas, com habilitações mínimas 

do 9.º ano de escolaridade. 

Entidade formadora: Significado – Dr. Luis Florêncio 

Local: CAO’S – Centro de Artes e Ofícios - Praceta Sacadura Cabral, n.º 7 – Pombais 

Duração: 50 horas 

Objetivos: 

Utilizar aplicações informáticas de gestão de projetos. 

Programa: 

Inserir atividades; Determinar a sequência das atividades; Inserir recursos; Afetar recursos a 

atividades; Utilizar a técnica PERT e CPM; Verificar o custo e o prazo do projeto; Controlar custos e 

prazos; Utilizar a técnica de controlo da performance do projeto - EVM; Inserir fórmulas e 

indicadores gráficos; Personalizar o documento; Gerar e criar relatórios. 

Data limite de inscrição: 1 novembro 

Caso pretenda participar nesta formação efetue a sua pré-inscrição através do link: 

https://goo.gl/forms/1BPINF6JR6wKqcYs2 

Qualquer esclarecimento adicional contacte a Divisão de Atividades Económicas e Projetos 

Comparticipados através do 21 932 0423 ou pelo endereço eletrónico: atividadeseconomicas@cm-

odivelas.pt  
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