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AEDL - ATIVIDADES EDUCATIVAS
SEDE: Praceta D. Nuno Álvares Pereira, nº20 - 5ºFP
4450-218 Matosinhos - Portugal
T. 223 740 247 - F. 223 740 249 - geral@aedl.pt

COIMBRA: Rua Mário Pais, nº7
3000-268 Coimbra - Portugal
T. 239 853 086 - F. 239 853 089 - centro@aedl.pt

MOGADOURO: Rua Capitão Cruz, nº8
5200-222 Mogadouro - Portugal
T. 279 098 234 - norte@aedl.pt

FORMAÇÃO E
CONSULTORIA
À SUA MEDIDA

Visite-nos e conheça todos os nossos
serviços, notícias e destaques em:
www.aedl.pt

FORMAÇÃO E

À DISTÂNCIA
Conheça a nossa oferta formativa agora em regime E-Learning!
Atualizar-se nunca foi tão simples!
Responsabilidade Legal dos
Diretores Técnicos em IPSS
15 de Outubro de 2020

7h | 39€

Iniciação à Costura Criativa
22 de Outubro de 2020

30h | 90€

Gestão de Alojamento Local
16 de Outubro de 2020

Gestão de Stress

27 de Outubro de 2020

7h | 39€

16h | 52€

Bullying e Cyberbullying - Novos
contextos de violência escolar

29 de Outubro de 2020

16h | 52€

Atenção Centrada na Pessoa
Idosa com Demência Proteção da Intimidade

3 de Novembro de 2020

14h | 49€

Higiene e Segurança
Alimentar
5 de Novembro de 2020

14h | 49€

Ética e Deontologia
Proﬁssional

Programa de Estimulação
Cognitiva para a Terceira Idade

Public Speaking

Gestão de Equipas

10 de Novembro de 2020 15h | 49€

17 de Novembro de 2020 15h | 49€

12 de Novembro de 2020 25h | 62€

19 de Novembro de 2020 16h | 52€

Gestão de Conﬂitos

24 de Novembro de 2020 16h | 52€

Gestão de Tempo

15 de Dezembro de 2020 12h | 49€

Dietética e Confeção
de Alimentos

17 de Dezembro de 2020 14h | 49€

Conheça estas e outras formações no nosso site
www.aedl.pt

CONSULTORIA
À SUA MEDIDA
ÁREA DE

GESTÃO

Criação de CRM (Customer Relationship Managment) de forma a sistematizar a
informação da relação entre a empresa e o cliente na sua atividade diária.
· Criação de ferramentas de apoio à gestão que permitam gerir o negócio em questão
e prevenir condicionantes ao desenvolvimento do negócio.
· Visualmerchandising – visa auxiliar a criação da identidade visual de um produto,
conceito ou marca de forma a potenciar as vendas.

· Elaboração de planos de marketing – detalhar as ações necessárias para alcançar os
objetivos de marketing delineados.
· Rebranding e criação/renovação de estacionário – criação de uma imagem corporativa com base na estratégia comercial, fortalecendo a presença visual da mesma
junto do mercado.
ÁREA DE
· Elaboração de sites e lojas online – Introdução da empresa no comércio eletrónico
MARKETING
com potencial para aumento de vendas e expansão do negócio.
· Criação e gestão de redes sociais – tem como objetivo gerar novos negócios e
oportunidades, através da divulgação de produtos e serviços, aumentando a
presença digital em diferentes canais, o que garante uma maior proximidade com o
público-alvo e, consequentemente, aumento do volume de negócios.

· Elaboração de plano anual de formação – irá auxiliar na deﬁnição da forma como é feita a
gestão dos recursos, em termos de recrutamento, seleção, avaliação de desempenho e
formação interna.
· Criação de processos de gestão de recursos humanos – permite a adoção de um procedimento claro que procura avaliar e estimular o potencial dos colaboradores, através do
estabelecimento de metas, que são revistas e ajustadas periodicamente.
ÁREA DE
· Implementação de processos de avaliação de desempenho – permite a adoção de um
RECURSOS procedimento claro que procura avaliar e estimular o potencial dos colaboradores, através
HUMANOS do estabelecimento de metas, que são revistas e ajustadas periodicamente.
· Avaliação e intervenção nos riscos psicossociais – procura-se atuar, gerindo adequadamente os riscos psicossociais identiﬁcados no seguimento de uma avaliação, elaborando uma
proposta de intervenção ajustada aos riscos identiﬁcados numa organização/empresa.
· Elaboração do anexo C do relatório único sobre formação contínua – tem como objetivo o
apoio no preenchimento do documento e planeamento da formação interna por triénios.

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade nas Respostas Sociais - apoiar
as organizações do 3ºsector na implementação do Sistema de Gestão da Qualidade com base nos Manuais da Segurança Social.
IMPLEMENTAÇÃO
- Implementação de Sistema de Gestão de Qualidade (ISO 9001) - Elaboração de DE SISTEMAS DE
um diagnóstico detalhado da situação atual; apresentação de um plano de atividades com vista a obtenção da certiﬁcação; apoio na concepção e implementa- QUALIDADE
ção do sistema de gfestão de qualidade (apresentando soluções para se cumprirem os requisitos da norma de referência) e realização de auditorias.

