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ITIL Foundation 
Objetivos 
 Permitir aos participantes compreender como adotar e adaptar na sua organização as melhores práticas para 

a gestão de serviços de TI descritas no ITIL. 
 Compreender os conceitos e princípios de base subjacentes à gestão do ciclo de vida dos serviços de TI e ao 

quadro integrado de processos que implementa essa gestão. 
 Descrever os diferentes processos e funções que constituem o quadro de referência ITIL, fornecendo 

orientações práticas sobre o modo de os aplicar com sucesso na gestão de serviços TI. 
 Preparar os participantes para se candidatarem com sucesso ao exame ITIL Foundation Certificate in IT Service 

Management. 
 

Destinatários 
Profissionais de TI, Equipas de Suporte Técnico, Gestores de Projetos e de Negócios, qualquer membro de uma 
equipa envolvido na entrega de serviços de TI. 

 
Pré-Requisitos 
O curso é lecionado em português mas é importante que para aproveitar ao máximo os conhecimentos que serão 
transmitidos, os participantes estejam à vontade com a literatura técnica em Inglês. Os slides e a bibliografia 
recomendada para o curso estão escritos em Inglês, e as perguntas do exame de certificação (por escolha 
múltipla) são em Inglês. 
 
Conteúdos Programáticos 
De acordo com a estrutura do curso, os participantes deverão no final do mesmo ter adquirido competências em: 
 Introdução 

 Background do ITIL 
 O Service Management (Gestão de Serviço) enquanto prática 

 Conceitos de Serviço e Gestão de Serviço 
 Definição e distinção entre Funções, Papéis e Processos 
 Modelo de processos e características dos processos 

 O Ciclo de Vida de um Serviço 
 Conceito de ciclo de vida de um serviço 
 Estrutura, âmbito, componentes e interfaces no ITIL 
 Principais objectivos, âmbito e valor para o negócio das etapas de Service Strategy, Service Design, 

Service Transition, Service Operations e Continual Service Improvement. 
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 Fases do Ciclo de Vida de Serviço  
 (Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operations e Continual Service Improvement): 

 Compreensão e descrição dos Princípios Chave e Modelos de Gestão de Serviço. 
 Descrição dos Processos de Gestão de Serviço, respectivo contributo para o Ciclo de Vida de Serviço. 

 Descrição dos objectivos de alto nível, âmbito, conceitos básicos, actividades, papéis e 
interfaces dos processos nucleares (Service Level Management, Change Management, Incident 
Management and Problem Management). 

 Conceitos básicos e papéis relacionados com os processos restantes. 
 Funções 

 Função de Service Desk 
 Conceitos e relacionamento das funções: 

 Technical Management 
 Application Management 
 IT Operations Management 

 Papéis 
 Abordagem dos papéis chave na Gestão de Serviço e conhecer os restantes papéis. 

 Tecnologia e Arquitectura 
 Esquema de qualificações ITIL 
 Exame de certificação simulado 
 Exame de certificação ITIL Foundation 
 
 
Duração: 30 horas 
 
Nº de participantes: De 8 a 16 
 
Certificação:  
 Certificado de Formação Profissional. 
 ITIL Foundation Certificate, na sequência da passagem com sucesso do respetivo exame de certificação, a fazer 

após a formação.  
 
 

Preço: 1755€ (IVA incluído) 
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ITIL Release, Control and Validation 
(RCV) 

Objetivos 
Esta ação prepara cada participante pelo desenvolvimento de competências para: 
 Dominar a terminologia ITIL, os processos e sua estrutura, papéis, funções e atividades, com ênfase na fase 

de Service Transition do ciclo de vida destes serviços. 
 Conhecer as relações entre os processos de Release, Control & Validation e atividades cobertas noutras 

fases do ciclo de vida. 
 Conhecimento de orientações práticas para a definição e implementação de processos integrados 

baseados nas melhores práticas de gestão de TI. 
 Obter o ITIL Release, Control & Validation Certificate in IT Service Management, após a realização do 

exame respetivo. 
 

Destinatários 
Este curso destina-se a: 
 Gestores e responsáveis de sistemas de Informação, bem como a todos aqueles que têm responsabilidade na 

orientação de equipas técnicas na prestação e gestão de Serviços TI. 
 A quem na sua atividade necessita de um conhecimento profundo dos processos de Release, Control & 

Validation e na forma como estes podem ser usados para melhorar a qualidade dos dos serviços de TI 
disponibilizados a uma organização.  

 Profissionais de TI inseridos numa organização que optou pelo alinhamento com as melhores práticas na 
Gestão de Serviços – ITIL e que necessitam de se informar para contribuir para o programa em curso de 
melhoria de serviços. 
 

Pré-Requisitos 
 A frequência deste curso requer a obtenção prévia do ITIL Foundation certificate. 
 Recomenda-se que os participantes tenham um mínimo de 2 anos de experiência profissional em TI.  
 Recomenda-se ainda um trabalho de revisão dos temas cobertos neste curso, beneficiando da familiarização 

com os livros “ITIL Service Lifecycle”.  
 O curso é lecionado em português mas é importante que para aproveitar ao máximo os conhecimentos que 

serão transmitidos, os participantes estejam à vontade com a literatura técnica em Inglês.  
 Os slides e a bibliografia do curso estão escritos em Inglês, assim como as perguntas do exame de 

certificação (por escolha múltipla complexa). 
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Conteúdos Programáticos 
De acordo com a estrutura do curso, os participantes deverão no final do mesmo ter adquirido competências 
relativas a: 
 A prática da gestão de serviço. 
 Os processos do ciclo de vida de serviços relevantes para a gestão de releases, controlo e validação de serviços 

e o contributo em termos de capacidades: 
 Change management - para a execução com sucesso da transição. 
 Service validation and testing - para assegurar a integridade e qualidade na transição. 
 Service asset and configuration management - para a monitorização do estado na transição de 

serviços. 
 Knowledge management – para a melhoria continuada do suporte à decisão e à entrega de serviços. 
 Request fulfilment e service evaluation – para garantir a entrega dos níveis de serviço acordados. 
 Outras atividades da Operação de Serviços relacionadas com os processos de Release, Control & 

Validation  
 Questões organizacionais relativas à Operação de Serviços que descrevem funções executadas nos processos de 

Release, Control & Validation . 
 Papéis e responsabilidades em Release, Control & Validation. 
 Considerações tecnológicas associadas a Release, Control & Validation. 
 Continual Service Improvement (CSI) como consequência de processos eficazes de Release, Control & 

Validation. 
 Desafios, avaliação de fatores críticos de sucesso e gestão de risco. 

 
Duração: 35 horas 
 
Nº de participantes: De 8 a 16 
 
Certificação:  
 Certificado de Formação Profissional. 
 Aos participantes que obtenham aprovação no exame de certificação, será atribuído o ITIL Certificate in 

Release, Control & Validation. 
 O exame de certificação, sem consulta, consiste em 8 questões de escolha múltipla complexa, a responder em 

90 minutos (para candidatos cuja língua materna não seja o Inglês o tempo é de 120 minutos). 
 Este certificado é parte do programa de ITIL Intermediate Capability e é um dos módulos que contribui com 4 

créditos para o acesso à certificação em ITIL Expert in Service Management. 
 
 

Preço: 1780€ (IVA incluído) 
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ITIL Service Operation 
Objetivos 
Esta acção prepara cada participante pelo desenvolvimento de competências para: 
Dominar os conceitos e terminologia ITIL ligados a Service Operation. 
Conhecer as actividades, métodos e funções usados em cada um dos processos da fase de Service Operation. 
Conhecer a forma como os processos considerados nesta fase interagem com processos de outras fases do ciclo 
de vida de serviços. 
Abordar os aspectos organizacionais envolvidos na fase de Service Operation, incluindo as funções, grupos, 
equipas, departamentos e a monitorização e controlo da qualidade dos processos necessários. 
Conhecer as orientações práticas para a definição e implementação das recomendações ITIL para Service 
Operation, incluindo os aspectos ligados à tecnologia de suporte aos processos. 
Consideração dos desafios, riscos e factores críticos de sucesso associados à fase de Service Operation. 
Obter o ITIL Service Operation Certificate in IT Service Management, após a realização do exame respectivo. 

 
Destinatários 
Este curso destina-se a: 
 Gestores e responsáveis de sistemas de Informação, bem como a todos aqueles que têm responsabilidade na 

orientação de equipas técnicas na prestação e gestão de serviços TI. 
 A quem na sua atividade necessita de um conhecimento profundo da fase de Service Operation do ciclo de 

vida de serviços e na forma como pode ser implementada para melhorar a qualidade do fornecimento dos 
serviços de TI numa organização.  

 Profissionais de TI inseridos numa organização que optou pelo alinhamento com as melhores práticas na 
gestão de serviços – ITIL e que necessitam de se informar para contribuir para o programa em curso de 
melhoria de serviços. 

 Equipas técnicas operacionais envolvidas nos processos e papéis incluídos neste curso. 
 

Pré-Requisitos 
 A frequência deste curso requer a obtenção prévia do ITIL Foundation certificate. 
 Recomenda-se que os participantes tenham um mínimo de 2 anos de experiência profissional em TI.  
 Recomenda-se ainda um trabalho de revisão dos temas cobertos neste curso, beneficiando da familiarização 

com o livro “ITIL Service Operation”.  
 O curso é lecionado em português mas é importante que para aproveitar ao máximo os conhecimentos que 

serão transmitidos, os participantes estejam à vontade com a literatura técnica em Inglês.  
 Os slides e a bibliografia do curso estão escritos em Inglês, assim como as perguntas do exame de 

certificação (por escolha múltipla complexa). 
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Conteúdos Programáticos 
De acordo com a estrutura do curso, os participantes deverão no final do mesmo ter adquirido competências 
relativas a: 
 Principais objetivos e princípios da Operação de Serviços. 
 Desafios, avaliação de fatores críticos de sucesso e gestão de risco na Transição de Serviços. 
 Questões organizacionais relativas à Operação de Serviços. Considerações na implementação. 
 Considerações tecnológicas associadas à Operação de Serviços. 
 Atividades relevantes no âmbito da Operação de Serviços. 
 Controlo e melhoria das atividades operacionais. Equilíbrios a levar em conta, importância da comunicação e 

documentação. 
 A gestão da mudança na Operação de Serviços. Relação com a Gestão de Projetos. Participação dos técnicos 

operacionais no contexto das etapas de Desenho e Transição de Serviços.  
 Gestão e supervisão no contexto dos processos cobertos na etapa de Transição de Serviços: 

 Event Management 
 Incident Management 
 Request Fulfilment 
 Problem Management 
 Access Management 

 
Duração: 21 horas 
 
Nº de participantes: De 8 a 16 
 
Certificação:  
 Certificado de Formação Profissional. 
 Aos participantes que obtenham aprovação no exame de certificação, será atribuído o ITIL Certificate in Service 

Operation. 
 O exame de certificação, sem consulta, consiste em 8 questões de escolha múltipla complexa, a responder em 

90 minutos (para candidatos cuja língua materna não seja o Inglês o tempo é de 120 minutos). 
 Este certificado é parte do programa de ITIL Intermediate Lifecycle e é um dos módulos que contribui com 3 

créditos para o acesso à certificação em ITIL Expert in Service Management. 
 
 

Preço: 1695€ (IVA incluído) 
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ITIL Service Transition 
Objetivos 
Esta ação prepara cada participante pelo desenvolvimento de competências para: 
 Dominar os conceitos e terminologia ITIL ligados a Service Transition. 
 Conhecer os sub-processos, atividades, métodos e funções usados em cada um dos processos da fase de 

Service Transition. 
 Conhecer a forma como os processos considerados nesta fase interagem com processos de outras fases do 

ciclo de vida de serviços. 
 Abordar os aspetos organizacionais envolvidos na fase de Service Transition. 
 Conhecer as orientações práticas para a definição e implementação das recomendações ITIL para Service 

Transition, incluindo os aspetos ligados à tecnologia de suporte aos processos. 
 Consideração dos desafios, riscos e fatores críticos de sucesso associados à fase de Service Transition. 
 Obter o ITIL Service Transition Certificate in IT Service Management, após a realização do exame respetivo. 

 
Destinatários 
Este curso destina-se a: 
 Gestores e responsáveis de sistemas de informação, bem como a todos aqueles que têm responsabilidade na 

orientação de equipas técnicas na prestação e gestão de Serviços TI. 
 A quem na sua atividade necessita de um conhecimento profundo da fase de Service Transition do ciclo de 

vida de serviços e na forma como pode ser implementada para melhorar a qualidade do fornecimento dos 
serviços de TI numa organização.  

 Profissionais de TI inseridos numa organização que optou pelo alinhamento com as melhores práticas na 
gestão de serviços – ITIL e que necessitam de se informar para contribuir para o programa em curso de 
melhoria de serviços. 

 Equipas técnicas operacionais envolvidas nos processos e papéis incluídos neste curso. 
 

Pré-Requisitos 
 A frequência deste curso requer a obtenção prévia do ITIL Foundation certificate. 
 Recomenda-se que os participantes tenham um mínimo de 2 anos de experiência profissional em TI.  
 Recomenda-se ainda um trabalho de revisão dos temas cobertos neste curso, beneficiando da familiarização 

com o livro “ITIL Service Transition”.  
 O curso é lecionado em português mas é importante que para aproveitar ao máximo os conhecimentos que 

serão transmitidos, os participantes estejam à vontade com a literatura técnica em Inglês.  
 Os slides e a bibliografia do curso estão escritos em Inglês, assim como as perguntas do exame de 

certificação (por escolha múltipla complexa). 
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Conteúdos Programáticos 
De acordo com a estrutura do curso, os participantes deverão no final do mesmo ter adquirido competências 
relativas a: 
 Principais objetivos e princípios da Transição de Serviços. 
 Desafios, avaliação de fatores críticos de sucesso e gestão de risco na Transição de Serviços. 
 Questões organizacionais relativas à Transição de Serviços. 
 Considerações tecnológicas associadas à Transição de Serviços. 
 Atividades relevantes no âmbito da Transição de Serviços. 
 Gestão e supervisão no contexto dos processos cobertos na etapa de Transição de Serviços: 

 Service Asset and Configuration Management 
 Change Management 
 Release and Deployment Management 
 Service Validation and Testing 
 Evaluation 
 Knowledge Management 

 
Duração: 35 horas 
 
Nº de participantes: De 8 a 16 
 
Certificação:  
 Certificado de Formação Profissional. 
 Aos participantes que obtenham aprovação no exame de certificação, será atribuído o ITIL Certificate in Service 

Transition. 
 O exame de certificação, sem consulta, consiste em 8 questões de escolha múltipla complexa, a responder em 

90 minutos (para candidatos cuja língua materna não seja o Inglês o tempo é de 120 minutos). 
 Este certificado é parte do programa de ITIL Intermediate Lifecycle e é um dos módulos que contribui com 3 

créditos para o acesso à certificação em ITIL Expert in Service Management. 
 
 

Preço: 1780€ (IVA incluído) 
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ITIL Service Design 
Objetivos 
Esta ação prepara cada participante pelo desenvolvimento de competências para: 
 Dominar os conceitos e terminologia ITIL ligados a Service Design. 
 Conhecer os sub-processos, atividades, métodos e funções usados em cada um dos processos da fase de 

Service Design. 
 Conhecer a forma como os processos considerados nesta fase interagem com processos de outras fases do 

ciclo de vida de serviços. 
 Abordar os aspetos organizacionais envolvidos na fase de Service Design. 
 Conhecer as orientações práticas para a definição e implementação das recomendações ITIL para Service 

Design, incluindo os aspetos ligados à tecnologia de suporte aos processos. 
 Consideração dos desafios, riscos e fatores críticos de sucesso associados à fase de Service Design. 
 Obter o ITIL Service Design Certificate in IT Service Management, após a realização do exame respetivo. 

 
Destinatários 
Este curso destina-se a: 
 Gestores e responsáveis de sistemas de informação, bem como a todos aqueles que têm responsabilidade na 

orientação de equipas técnicas na prestação e gestão de Serviços TI. 
 A quem na sua atividade necessita de um conhecimento profundo da fase de Service Design do ciclo de vida 

de serviços e da forma como pode ser implementada para melhorar a qualidade do fornecimento dos serviços 
de TI de uma organização.  

 Profissionais de TI inseridos numa organização que optou pelo alinhamento com as melhores práticas na 
gestão de serviços – ITIL e que necessitam de se informar para contribuir para o programa em curso de 
melhoria de serviços. 

 Equipas técnicas operacionais envolvidas nos processos e papéis incluídos neste curso. 
 

Pré-Requisitos 
 A frequência deste curso requer a obtenção prévia do ITIL Foundation certificate. 
 Recomenda-se que os participantes tenham um mínimo de 2 anos de experiência profissional em TI.  
 Recomenda-se ainda um trabalho de revisão dos temas cobertos neste curso, beneficiando da familiarização 

com o livro “ITIL Service Design”, em particular o capítulo 2 – “Service management as a practice”. 
 O curso é lecionado em português mas é importante que para aproveitar ao máximo os conhecimentos que 

serão transmitidos, os participantes estejam à vontade com a literatura técnica em Inglês.  
 Os slides e a bibliografia do curso estão escritos em Inglês, assim como as perguntas do exame de certificação 

(por escolha múltipla complexa). 
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Conteúdos Programáticos 
De acordo com a estrutura do curso, os participantes deverão no final do mesmo ter adquirido competências 
relativas a: 
 Principais objetivos e princípios do Desenho de Serviços. 
 Processos cobertos na etapa do Desenho de Serviços, com enfase na respetiva gestão e supervisão: 

 Design coordination 
 Service catalogue management 
 Service level management 
 Availability management 
 Capacity management 
 IT service continuity management 
 Information security management 
 Supplier management. 

 Atividades tecnológicas relativas ao Desenho de Serviços. 
 Questões organizacionais relativas ao Desenho de Serviços. 
 Considerações tecnológicas associadas ao Desenho de Serviços. 
 A implementação e melhoria no Desenho de Serviços. 
 Desafios, fatores críticos de sucesso e riscos na Transição de Serviços 
 
 
Duração: 21 horas 
 
Nº de participantes: De 8 a 16 
 
Certificação:  
 Certificado de Formação Profissional;  
 Aos participantes que obtenham aprovação no exame de certificação, será atribuído o ITIL Certificate in Service 

Design. 
 O exame de certificação, sem consulta, consiste em 8 questões de escolha múltipla complexa, a responder em 

90 minutos (para candidatos cuja língua materna não seja o Inglês o tempo é de 120 minutos). 
 Este certificado é parte do programa de ITIL Intermediate Lifecycle e é um dos módulos que contribui com 3 

créditos para o acesso à certificação em ITIL Expert in Service Management. 
 
 

Preço: 1695€ (IVA incluído) 
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ITIL Service Offerings and Agreements (SOA) 
Objetivos 
Esta ação prepara cada participante pelo desenvolvimento de competências para: 
 Dominar a terminologia ITIL, os processos e sua estrutura, papéis, funções e atividades, com ênfase nas fases 

de Service Strategy e Service Design do ciclo de vida de serviços. 
 Conhecer as relações entre os processos de Service Offerings & Agreements e atividades cobertas noutras 

fases do ciclo de vida. 
 Conhecimento de orientações práticas para a definição e implementação de processos integrados baseados 

nas melhores práticas de gestão de TI. 
 Obter o ITIL Service Offerings & Agreements Certificate in IT Service Management, após a realização do 

exame respetivo. 
 

Destinatários 
Este curso destina-se a: 
 Gestores e responsáveis de sistemas de Informação, bem como a todos aqueles que têm responsabilidade na 

orientação de equipas técnicas na prestação e gestão de Serviços TI. 
 A quem na sua atividade necessita de um conhecimento profundo dos processos de Service Offerings & 

Agreements e na forma como estes podem ser usados para melhorar a qualidade dos serviços de TI 
disponibilizados a uma organização.  

 Profissionais de TI inseridos numa organização que optou pelo alinhamento com as melhores práticas na 
Gestão de Serviços – ITIL e que necessitam de se informar para contribuir para o programa em curso de 
melhoria de serviços. 
 

Pré-Requisitos 
 A frequência deste curso requer a obtenção prévia do ITIL Foundation certificate. 
 Recomenda-se que os participantes tenham um mínimo de 2 anos de experiência profissional em TI.  
 Recomenda-se ainda um trabalho de revisão dos temas cobertos neste curso, beneficiando da familiarização 

com os livros “ITIL Service Lifecycle”, em particular os livros “ITIL Service Strategy” e “ITIL Service Design”.  
 O curso é lecionado em português mas é importante que para aproveitar ao máximo os conhecimentos que 

serão transmitidos, os participantes estejam à vontade com a literatura técnica em Inglês.  
 Os slides e a bibliografia do curso estão escritos em Inglês, assim como as perguntas do exame de 

certificação (por escolha múltipla complexa). 
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Conteúdos Programáticos 
De acordo com a estrutura do curso, os participantes deverão no final do mesmo ter adquirido competências 
relativas a: 
 Principais objetivos e princípios das fases do ciclo de vida dos serviços relacionadas com a criação e 

manutenção das ofertas de serviços e dos acordos de suporte à sua prestação. 
 Processos do ciclo de vida de serviços relevantes pelo seu contributo para as práticas necessárias na criação e 

manutenção de ofertas de serviços e de acordos de suporte: 
 Service portfolio management  
 Service catalogue management 
 Service level management 
 Demand management. 
 Supplier management  
 Financial management for IT services 
 Business relationship management.  

 Papéis e responsabilidades em Service Offerings & Agreements. 
 Considerações tecnológicas e de implementação associadas a Service Offerings & Agreements. 
 
Duração: 35 horas 
 
Nº de participantes: De 8 a 16 
 
Certificação:  
 Certificado de Formação Profissional. 
 Aos participantes que obtenham aprovação no exame de certificação, será atribuído o ITIL Certificate in Service 

Offerings & Agreements. 
 O exame de certificação, sem consulta, consiste em 8 questões de escolha múltipla complexa, a responder em 

90 minutos (para candidatos cuja língua materna não seja o Inglês o tempo é de 120 minutos). 
 Este certificado é parte do programa de ITIL Intermediate Capability e é um dos módulos que contribui com 4 

créditos para o acesso à certificação em ITIL Expert in Service Management. 
 
 

Preço: 1780€ (IVA incluído) 
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Java SE 7 Fundamentals 

Objetivos 
 Develop classes and describe how to declare a class 
 Analyze a business problem in order to recognize objects and operations that form the building blocks of the 

Java program design 
  Define the term 
  Demonstrate Java programming syntax 
  Write a simple Java program that compiles and runs sucessfully 
  Declare and initialize variables 
  List several primitive data types 
  Instantiate an object and effectively use object reference variables 
  Use operators, loops, and decision constructs 
  Declare and instantiate Arrays and ArrayLists and be able to iterate through them 
  Describe the benefits of using an Integrated Development Environment (IDE) 
  List and describe several key features of the Java technology 
  Declare a method with arguments and return values 
  Use inheritance to declare and define a subclass of an existing superclass 
  Describe how errors are handled in a Java program 
  Describe examples of how Java is used in applications, as well as consumer products 

 
Destinatários 
Todos os interessados em iniciar uma atividade profissional no mercado das Tecnologias de Informação, 
nomeadamente na área de Desenvolvimento de Aplicações Java. 

 
Pré-Requisitos 
Conhecimentos de: XHTML e CSS. 
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Conteúdos Programáticos: 
 Introducing the Java Technology 
 Thinking in Objects 
 Introducing the Java Language 
 Working with Primitive Variables 
 Working with Objects 
 Using operators and decision constructs 
 Creating and Using Arrays 
 Using Loop Constructs 
 Working with Methods and Method Overloading 
 Using Encapsulation and Constructors 
 Introducing Advanced Object Oriented Concepts 
 Handling Errors 
 The Big Picture 
 
 
Duração: 40 horas 
 
Nº de participantes: De 8 a 16 
 
Certificação:  
 Certificado de Formação Profissional. 

 
 

Preço: 680€ (IVA incluído) 
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Java SE 7 Programming 

Objetivos 
 Process strings using a variety of regular expressions 
 Create high-performing multi-threaded applications that avoid deadlock 
 Localize Java applications 
 Create applications that use the Java Collections framework 
 Implement error-handling techniques using exception handling 
 Implement input/output (I/O) functionality to read from and write to data and text files and understand 

advanced I/O streams 
 Manipulate files, directories and file systems using the JDK7 NIO.2 specification 
 Apply common design patterns and best practices 
 Create Java technology applications that leverage the object-oriented features of the Java language, such as 

encapsulation, inheritance, and polymorphism 
 Execute a Java technology application from the command line 
 Perform multiple operations on database tables, including creating, reading, updating and deleting using JDB 

technology 
 

Destinatários 
Developer, J2EE Developer, Java Developer, Java EE Developer. 

 
Pré-Requisitos 
 Experience with at least one programming language. 
 Understand object-oriented principles. 
 Basic understanding of database concepts and SQL syntax. 
 Have completed the Java SE 7 Fundamentals course, or experience with the Java language - can create, 

compile and execute programs. 
 Java SE7 Fundamentals. 
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Conteúdos Programáticos: 
 Java Platform Overview 
 Java Syntax and Class Review 
 Encapsulation and Polymorphism 
 Java Class Design 
 Advanced Class Design 
 Inheritance with Java Interfaces 
 Generics and Collections 
 String processing 
 Exceptions and Assertions 
 I/O Fundamentals 
 File I/O with NIO 2 
 Threading 
 Concurrency 
 Database Application with JDBC 
 Localization 
 
 
Duração: 40 horas 
 
Nº de participantes: De 8 a 16 
 
Certificação:  
 Certificado de Formação Profissional. 

 
 

Preço: 680€ (IVA incluído) 
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Javascript 
Objetivos 
 Dotar de conhecimentos relacionados com a criação de interatividade com javascript. 

 
Destinatários 
Todos aqueles que pretendam adquirir conceitos sólidos de JavaScript estruturando conteúdos para uma página 
web. 

 
Pré-Requisitos 
Conhecimentos de: XHTML e CSS. 
 
Conteúdos Programáticos: 
 Os 3 Layers da Web 

 DHTML 
 HTML para conteúdos 
 CSS para apresentação 
 Javascript para interação 
 Livrarias de Javascript 

 Programar com Javascript 
 Correr um programa 
 Declarações de javascript 
 Comentários 
 Variáveis 
 Controlar o fluxo de um programa com condições e loops 
 Funções, reutilização de código 
 Objetos 

 Controlar o documento 
 DOM: O documento Object Model 
 Aceder ao texto dos elementos do documento 
 Aceder aos atributos dos elementos 
 Aceder aos elementos que pretendemos 
 Mudar de estilos 
 Exemplo prático 
 Utilização de livrarias externas 
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 Eventos 
 Gestores de eventos 
 Listeners para eventos 
 Exemplo prático 

 Animação 
 Princípios de Animação 
 Controlar o tempo com javascript 
 Animação segundo um caminho 

 Melhoramento de Formulários 
 HTML DOM extensions 
 Validação de formulários 
 Controlos de formulários personalizados 

 Erros e Debug 
 Gerir erros 
 Erros comuns 
 Debug com firebug 

 
 
Duração: 24 horas 
 
Nº de participantes: De 8 a 16 
 
Certificação:  
 Certificado de Formação Profissional. 

 
 

Preço: 445€ (IVA incluído) 
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Web Design 

Objetivos 
 Criar sites de internet; 
 Usar as ferramentas web disponibilizadas. 

 
Destinatários 
Profissionais da área gráfica e todos aqueles que se interessem por esta temática. 

 
Pré-Requisitos 
Conhecimento ao nível do sistema operativo na ótica do utilizador, de navegação e utilização da internet. 
 
Conteúdos Programáticos: 
De acordo com a estrutura do curso, os participantes deverão no final do mesmo ter adquirido competências 
em: 
 Adobe Illustrator; 
 Adobe Dreamweaver; 
 Adobe Flash; 
 Integração. 

 
 
Duração: 72 horas 
 
Nº de participantes: De 8 a 16 
 
Certificação:  
 Certificado de Formação Profissional. 

 
 

Preço: 995€ (IVA incluído) 
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Objectives  
By the end of this course, students will be able to build simple LANs, perform basic configurations for routers 
and switches, and implement IP addressing schemes.  
 
Syllabus  
 Understand and describe the devices and services used to support communications in data networks and the 

Internet  
 Understand and describe the role of protocol layers in data networks  
 Understand and describe the importance of addressing and naming schemes at various layers of data 

networks in IPv4 and IPv6 environments  
 Design, calculate, and apply subnet masks and addresses to fulfill given requirements in IPv4 and IPv6 

networks  
 Explain fundamental Ethernet concepts such as media, services, and operations  
 Build a simple Ethernet network using routers and switches  
 Use Cisco command-line interface (CLI) commands to perform basic router and switch configurations  
 Utilize common network utilities to verify small network operations and analyze data traffic  
 
Duração  
36 Horas 
 

 
Preço: 530€ (IVA incluído) 
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CCNA 1 - Introduction to Networks  



CCNA 2 - Routing and Switching Essentials  
Objectives  
By the end of this course, students will be able to configure and troubleshoot routers and switches and resolve 
common issues with RIPv1, RIPv2, single area and multi-area OSPF, virtual LANs, and inter-VLAN routing in both 
IPv4 and IPv6 networks.  
 
Syllabus  
 Understand and describe basic switching concepts and the operation of Cisco switches  
 Understand and describe enhanced switching technologies such as VLANs, VLAN Trunking Protocol (VTP),  
 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per VLAN Spanning Tree Protocol (PVSTP), and 802.1q  
 Configure and troubleshoot basic operations of a small switched network  
 Understand and describe the purpose, nature, and operations of a router, routing tables, and the route lookup 

process  
 Configure and verify static routing and default routing  
 Understand and describe how VLANs create logically separate networks and how routing occurs between 

them  
 Understand and describe dynamic routing protocols, distance vector routing protocols, and link-state routing 

protocols  
 Configure and troubleshoot basic operations of routers in a small routed network:  
 Routing Information Protocol (RIPv1 and RIPv2)  
 Open Shortest Path First (OSPF) protocol (single-area OSPF)  
 Configure and troubleshoot VLANs and inter-VLAN routing  
 Understand and describe the purpose and types of access control lists (ACLs)  
 Configure, monitor, and troubleshoot ACLs for IPv4 and IPv6  
 Understand and describe the operations and benefits of Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) and 

Domain Name System (DNS) for IPv4 and IPv6  
 Understand and describe the operations and benefits of Network Address Translation (NAT)  
 Configure and troubleshoot NAT operations  
 
Duração  
30 Horas 

 
Preço: 455€ (IVA incluído) 
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Objectives  
By the end of this course, students will be able to configure and troubleshoot routers and switches and resolve 
common issues with OSPF, EIGRP, STP, and VTP in both IPv4 and IPv6 networks. Students will also develop the 
knowledge and skills needed to implement DHCP and DNS operations in a network.  
 
Syllabus  
 Configure and troubleshoot DHCP and DNS operations for IPv4 and IPv6  
 Understand and describe the operations and benefits of the Spanning Tree Protocol (STP)  
 Configure and troubleshoot STP operations  
 Understand and describe the operations and benefits of link aggregation and Cisco VLAN Trunk Protocol 

(VTP)  
 Configure and troubleshoot VTP, STP, and RSTP  
 Configure and troubleshoot basic operations of routers in a complex routed network for IPv4 and IPv6 o 

Open Shortest Path First (OSPF) protocol (single-area OSPF and multi-area OSPF)  
 o Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)  
 Configure and troubleshoot advanced operations of routers and implement RIP, OSPF, and EIGRP routing 

protocols for IPv4 and IPv6  
 Manage Cisco IOS® Software licensing and configuration files  
 
Duração  
30 Horas 

 
Preço: 455€ (IVA incluído) 
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CCNA 3 - Scaling Networks  



CCNA 4 - Connecting Networks  

Objectives  
Students learn how to configure and troubleshoot network devices and resolve common issues with data link 
protocols. Students will also develop the knowledge and skills needed to implement IPSec and virtual private 
network (VPN) operations in a complex network.  
 
Syllabus  
 Configure and troubleshoot DHCP and DNS operations for IPv4 and IPv6  
 Understand and describe different WAN technologies and their benefits  
 Understand and describe the operations and benefits of virtual private networks (VPNs) and tunneling  
 Configure and troubleshoot serial connections  
 Configure and troubleshoot broadband connections  
 Configure and troubleshoot IPSec tunneling operations  
 Monitor and troubleshoot network operations using syslog, SNMP, and NetFlow  
 Design network architectures:  
     o Borderless networks  
     o Data centers and virtualization  
     o Collaboration technology and solutions  
 
Duração: 27 horas 
 
 
Preço: 455€ (IVA incluído) 
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Curso 
Duração 

(em horas) 
Primeiras Edições 

2014 

Valor por 
participante 

(IVA incluído) 

ITIL Foundation 30 (L) 
26 a 30 de maio 
29 set. a 3 out. 

1.755 € 

ITIL Release, Control and Validation (RCV) 35 (L) 
26 a 30 de maio 
1 a 3 de outubro 

1.780 € 

ITIL Service Operation 21 (L) 
26 a 30 de maio 
1 a 3 de outubro 

1.695 € 

ITIL Service Transition 35 (L) 
09 a 13 de junho 

24 a 28 de novembro 
1.780 € 

ITIL Service Design 21 (L) 
28 a 30 de maio 
1 a 3 de outubro 

1.695 € 

ITIL Service Offerings and Agreements (SOA) 35 (L) 
26 a 30 de maio 
1 a 3 de outubro 

1.780 € 

Java SE 7 Fundamentals 40 (L) 
10 a 14 de março 

2 a 6 de junho 
680 € 

Java SE 7 Programming 40 (L) 
12 a 16 de maio 

20 a 24 de outubro 
680 € 

Javascript 24 (L) 
26 a 28 de março 

20 a 22 de outubro 
445 € 

Web Design  72 (PL) 
10 de fev. a 17 de mar. 
27 de out. a 27 de nov. 

995 € 

CCNA1 - Introduction to Networks 36 (PL) 
13 de jan. a  
06 de fev. 

530€ 

CCNA2 - Routing and Switching Essentials 30 (PL) 
17 de fev. a  
12 de mar. 

455€ 

CCNA3 - Scaling Networks 30 (PL) 
22 de mar. a  
14 de abr. 

455€ 

CCNA4 - Connecting Networks 27 (PL) 
28 de abr. a  
19 de mai. 

455€ 

Oferta Formativa 
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Nota: o Horário poderá ser em Laboral (L) ou Pós Laboral (PL). 



 
 
 
 
 
 
 
Contactos 

PALMELA 
Edifício ATEC, Parque Industrial da Volkswagen Autoeuropa – Quinta da Marqueza  
2950-557 Quinta do Anjo 
Tel. 212107300 | email: info@atec.pt 
 
 
PORTO 
Edifício SIEMENS, Avenida Mário Brito (EN 107) Nº 3570 - Freixieiro 
4456-901 Perafita 
Tel. 229996407 | email: infoporto@atec.pt 
 

www.atec.pt 
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