
Este módulo foi concebido para fornecer orientação
sobre a melhoria da comunicação intercultural no

local de trabalho e a sua importância e benefícios. 
1-Consciência do que é a comunicação intercultural 

2-Consciência da sua importância no mundo dos
negócios

3-Consciência dos obstáculos à comunicação
intercultural 

4-Consciencializar o método da interculturalidade nas
empresas
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Foco nos e-módulos criados em França
1- CRIE O SEU PRÓPRIO NEGÓCIO

Este módulo permite principalmente que os alunos
tomem consciência dos diferentes passos necessários

para criar o seu próprio negócio.
 1- Porquê começar o seu próprio negócio?

2- A natureza das atividades de uma empresa
3- Construção de um plano de negócios e de um estudo

de mercado
4- A procura de fundos

5- Os diferentes estatutos jurídicos 
6- As ajudas disponíveis

2 - O COMPUTADOR E AS SUAS
CARACTERÍSTICAS

Este módulo permite aprender sobre a utilização básica
de um computador, com os seus diferentes

componentes e funcionalidades, nomeadamente através
de exercícios práticos. 

1- Conhecer os diferentes componentes de um
computador

2- Conhecer as funções básicas do processamento de
texto

3- Saber criar uma apresentação powerpoint 
4- Exercícios práticos para implementar os

conhecimentos adquiridos

3- COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL NO
AMBIENTE DE TRABALHO
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5- INCAPACIDADE E PROCURA DE EMPREGO
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4- A UTILIZAÇÃO DO TELEMÓVEL NUM
CONTEXTO PROFISSIONAL

Este módulo irá apresentar e descrever todas as
características úteis de um telefone para melhor

compreender e adaptar-se ao mundo do trabalho. Alguns dos
tópicos desenvolvidos neste e-módulo são:

1-Mestre dos instrumentos básicos relacionados com a
comunicação

2-Mestre dos instrumentos básicos relacionados com a
organização

3-Aplicações úteis para a integração profissional
4- Candidaturas práticas: preparação para a entrevista de

trabalho

6- COMO PROCURAR UM EMPREGO
NA INTERNET

Este módulo permite aos participantes facilitar a
sua procura de emprego na Internet, utilizando
websites e plataformas dedicadas à procura de

emprego, bem como melhorar as suas capacidades
de escrita e gestão de e-mails profissionais. 

1- Conhecer os diferentes navegadores e motores
de busca

2- Saber como pesquisar na Internet 
3- Saber como encontrar ofertas de emprego

4- Saiba como candidatar-se online 
5- Qual é a utilidade de uma caixa de correio?

6- Como escrever um e-mail profissional? 
7- Como dirigir-se a um empregador por correio

electrónico? 

Este módulo é especificamente dedicado às pessoas
com incapacidades. O seu objetivo é fornecer-lhes ajuda

e aconselhamento sobre como ter a sua incapacidade
reconhecida, bem como sobre como encontrar um

emprego quando se tem uma incapacidade. 
1 - Saber como ter a sua incapacidade reconhecida 

2-Conhecer os direitos dos trabalhadores deficientes e
como reclamá-los 

3-Como mencionar a sua incapacidade ao candidatar-se
a um emprego

4-Como comunicar sobre a sua incapacidade durante
uma entrevista de emprego 

5-Compreender as estruturas e ajudas existentes para
um melhor acesso ao emprego das pessoas com

incapacidade
 



8- PRESERVAR A SUA SAÚDE NO
TRABALHO                        
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7- RESILIÊNCIA
Este módulo ajudará os alunos a familiarizarem-se

com o conceito de resiliência e permitir-lhes-á
desenvolver competências de resiliência. Alguns
dos tópicos desenvolvidos neste e-módulo são:

1- O que é a resiliência? 
2- O que é o trauma?

3-A existência de meios para ser mais resiliente 
4-O desenvolvimento da resiliência no mundo

profissional 

9- GERIR A SUA E-REPUTAÇÃO

Este módulo permite aos participantes aprender
mais sobre o conceito de reputação em linha.

Centra-se em explicar como construir uma
identidade digital e como criar uma reputação

electrónica que respeite a si próprio e aos
outros. Os principais tópicos abordados neste

módulo são:
1- O que é a reputação e o e-reputação? 

2- Como funciona a percepção? 
3- Quem são os actores do e-reputação?

4- Como controlar a sua reputação electrónica?
5- Como restaurar uma reputação electrónica

danificada?

Este módulo visa fornecer ajuda e aconselhamento aos
alunos sobre como cuidar da sua saúde no trabalho, o
que inclui a saúde física mas também a saúde mental e
as acções certas a tomar para garantir a sua segurança

e a dos outros no ambiente de trabalho. 
1-Saiba sobre as doenças profissionais e acidentes mais

frequentes e conheça as medidas a tomar para os
denunciar

2-Como adoptar um estilo de vida saudável? 
3-Quais são os bons gestos a fazer para preservar a

própria saúde no trabalho? 
4-O que são o esgotamento e o assédio moral? 
5-Quais são as obrigações dos empregados e

empregadores em termos de segurança no trabalho? 
6- Quem contactar em caso de problemas de saúde no

local de trabalho.
 



11- INTEGRAÇÃO BEM SUCEDIDA NA
EMPRESA
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10- SECTORES DE ACTIVIDADE EM
TENSÃO

Este módulo ajudará os alunos a familiarizarem-se com o
conceito de sectores em tensão. Fornecer-lhes-á os

elementos necessários para compreenderem o que é um
sector em tensão. 

1- O que é um sector em tensão e que sectores estão
em causa?

2-Quais são os principais empregos nestes sectores?
3-Por que é importante conhecê-los? 

4-Quais são as suas condições e constrangimentos de
trabalho?

12- DESENVOLVA A SUA AUTO-
CONFIANÇA

Este módulo permite aos participantes
compreender como construir eficazmente a sua

auto-confiança. O seu objectivo é tornar os alunos
conscientes do seu próprio valor, a fim de melhorar

e aumentar a sua confiança e auto-estima. Os
pontos abordados neste módulo são os seguintes:

1- O que é a autoconfiança? 
2- Quais são os exercícios diários e ocasionais

para desenvolver a autoconfiança?
3- Como estar mais confiante no seu ambiente de

trabalho? 
4- Entrevistas e testemunhos sobre auto-confiança 

5-Exercícios, questionários e prática 

Este módulo visa fornecer aos alunos todas as
ferramentas de que necessitam para dar os primeiros

passos com sucesso numa nova empresa, o que implica
saber adaptar-se a um novo ambiente de trabalho,

mantendo boas relações profissionais e respeitando os
costumes da empresa.  Aqui estão alguns dos tópicos

desenvolvidos neste módulo:
1-O desafio de conhecer a sua empresa 

2-Como saber mais sobre a sua empresa? 
3-Como causar uma boa primeira impressão? 

4-Regulamentação: telemóvel e instruções de segurança
5-Importância de manter boas relações com os seus

colegas
6-Ser sociável com os seus colegas

7-Respectar a hierarquia.



14- TELETRABALHO
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13- COMO LIDAR COM O FRACASSO

Este módulo ajudará os utilizadores a
compreender o que é o fracasso, mas mais

importante, como geri-lo e superá-lo.
1- Que tipo de falhas podem ser encontradas

na esfera profissional? 
2-Porquê os migrantes e/ou refugiados

enfrentam fracassos?
3-Quais são as soluções possíveis para o

ultrapassar? 
4-Quizzes, conselhos de profissionais

Este módulo foi concebido para ensinar como
gerir, optimizar e adaptar-se ao teletrabalho.

Em particular, contribuirá para aprender como
criar um espaço propício ao trabalho eficaz e

como se organizar em tais circunstâncias.
Aqui estão alguns dos tópicos desenvolvidos

neste módulo:
1-Criar um espaço profissional em casa 
2-Gerir e organizar o espaço de trabalho 

3-Managing time and autonomy while working
from home

4-Como se motivar para trabalhar em casa?
5-Como encontrar um equilíbrio entre a vida

pessoal e profissional? 
6-Como comunicar com os colegas enquanto

se teletrabalha? 
7-O uso de algumas ferramentas de

videoconferência 
8-Riscos de teletrabalho


