
5. CURSOS E FORMAÇÕES ONLINE

DESAFIO PARA O EMPREGO



CURSOS E FORMAÇÕES ONLINE 

Durante este período de isolamento, sugerimos que explore algumas plataformas digitais

que disponibilizam cursos, formações e material científico para:

• Aprofundar conhecimentos na área de formação;

• Investir na aprendizagem;

• Ter acesso a outras áreas de conhecimento.

Neste contexto, seguem algumas plataformas que ministram formação

maioritariamente gratuita e à distância…



EDX

• A plataforma EDX, uma iniciativa das universidades de Harvard e MIT, disponibiliza

centenas de cursos online das mais diversas áreas: ciências, economia, etc.

• Os cursos são maioritariamente gratuitos e em inglês.

• Para obter o certificado no final do curso, em alguns casos, é necessário pagar.

https://www.edx.org/

https://www.edx.org/


ATELIER DIGITAL

• O Atelier Digital é um projeto de formação online da Google na área do marketing

digital.

• Se completar todos os módulos (23) recebe uma certificação da Google.

• As formações são gratuitas e em português.

https://learndigital.withgoogle.com/atelierdigitalportugal

https://learndigital.withgoogle.com/atelierdigitalportugal


COURSERA

• A Coursera é uma plataforma de ensino que tem um vasto leque de cursos online,

maioritariamente gratuitos.

• Tem pareceria com algumas universidades e instituições de ensino e oferece centenas de

cursos das mais variadas categorias.

• A maior parte dos cursos são ministrados em inglês, no entanto, para alguns existe a

possibilidade de legendas.

https://www.coursera.org/

https://www.coursera.org/


UDACITY

• A Udacity é uma plataforma que disponibiliza cursos online para especialização na área

das Tecnologias da Informação.

• Os temas dos cursos são: programação, inteligência artificial, análise de dados, etc.

• Tem cursos gratuitos e outros que são pagos.

• Curos ministrados em inglês.

https://www.udacity.com/

https://www.udacity.com/


DOMÉSTIKA

• A plataforma online Doméstika disponibiliza cursos maioritariamente nas áreas

criativas.

• É uma comunidade constituída por diversos profissionais e poderá recolher e partilhar

conhecimentos.

• Os cursos são pagos e são ministrados em português.

https://www.domestika.org/

https://www.domestika.org/


MIT OPEN COURSE WARE

• O Instituto de Tecnologia de Massachusets disponibiliza através da plataforma MIT

Open Course Ware cerca de 2.400 cursos com o objetivo de transferência de

conhecimento acessível a todos.

• O material é disponibilizado de forma gratuita.

• Os interessados poderão descarregar a matéria que se encontra maioritariamente em

inglês.

https://ocw.mit.edu/courses/new-courses/

https://ocw.mit.edu/courses/new-courses/


RECODE

• A Recode é uma plataforma online que disponibiliza cursos certificados.

• Os cursos são ministrados em Português (Brasil).

• Existem três cursos disponíveis e gratuitos, sendo eles:

• Introdução ao Mundo Digital;

• Gestão de projetos e Apps com impacto;

• Hackear o futuro.

https://cdi.org.pt/recode-portugal/

https://cdi.org.pt/recode-portugal/


OPENUPED

• A OpenUpEd é uma plataforma gerida pela Associação Europeia de Ensino à Distância

com o apoio da Comissão Europeia.

• Os cursos são maioritariamente gratuitos e estão disponíveis em doze línguas diferentes.

• As áreas dos cursos são variadas e é possível a obtenção de certificado de

participação/conclusão.

https://www.openuped.eu/

https://www.openuped.eu/


DESAFIO DA SEMANA …

• Objetivo: Conhecer a oferta formativa online e aproveitar algumas oportunidades para

manutenção e desenvolvimento de conhecimentos.

• Opção: Partilhar com o SAFE a fim de obter mais informações e outros. Para isso,

poderá utilizar o email safe@cm-ílhavo.pt como via de contacto.

MANTENHA-SE ATIVO E BOA SORTE!

mailto:safe@cm-ílhavo.pt

