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A Gestão das Instituições Particulares de Solidariedade Social é uma 
tarefa cada vez mais complexa e reveladora de grandes desafios.   
Assume, por isso, particular relevância a formação dos seus dirigentes
e quadros superiores, numa busca incessante de excelência nos serviços 
disponibilizados, focada na obtenção de resultados que permitam 
potenciar a sustentabilidade das instituições.
Atentas e conhecedoras da realidade do setor, a UNAVE, a F3M, a 
UDIPSS-Aveiro e a Diocese de Aveiro, estabeleceram uma parceria que vai 
proporcionar uma oportunidade formativa de excelência a todas as IPSS. 
O curso de “Gestão e Operações nas IPSS” apresenta-se, assim, como um 
projeto de formação avançada, ministrada por formadores com largos 
conhecimentos e experiência acumulada no trabalho em IPSS e com as 
IPSS, e um espaço de crescimento e de disseminação das boas práticas 
de gestão.
Cada vez mais se procuram gestores profissionais, pessoas com um nível 
de qualificações que lhes permita introduzir no setor um conjunto de boas 
práticas de gestão, capazes de melhorar os níveis de eficácia
e eficiência organizacional.*

objetivos
Dotar os dirigentes, diretores técnicos e outros quadros superiores das 
IPSSs de conhecimentos de gestão e operacionais nas várias respostas 
sociais (lar, centro de dia, apoio domiciliário, creche, pré-escolar, etc.), 
com vista a aumentar a eficácia das organizações, melhorar o seu 
desempenho financeiro e introduzir novas metodologias de atuação junto 
dos utentes e dos atores que gravitam à volta destas organizações.
Face ao aumento da esperança de vida e, em consequência, do número
e idade dos idosos, o curso também contempla prospetivas na utilização 
de tecnologias emergentes para apoio aos utentes seniores, para auxiliar
a gestão operacional das áreas da infância.

coordenação académica
Marta Ferreira Dias (DEGEIT) / José Alberto Fonseca (DETI)

coordenação técnica

sobre a formação
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António Filipe Cruz (F3M) / Lacerda Pais (UDIPSS Aveiro) / António Leandro (Diocese de Aveiro)



Ana Rodrigues, António Filipe Cruz, Marta F. Dias, Marlene Amorim,
Maria Manuela Miguel, Mariano Cabaço e Simões de Almeida

Ana Velosa e Nelson Martins

Andreia Vitória

Carlos Costa

Filipe Pinto, José Fonseca e Pedro Salgado

Gabriela Portugal e Tânia Silva

Gilberto Fernandes, Paula Duarte e Filipe Cruz

Ana Rodrigues, Assunção Almeida e Gabriela Portugal

Ana Rodrigues, Liliana Magalhães e Tânia Silva

FORMADORESMÓDULOS HORAS

GESTÃO

INFRAESTRUTURAS

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

CATERING E ALIMENTAÇÃO

INFORMÁTICA

GERIATRIA E APOIO À INFÂNCIA

FINANÇAS E FISCALIDADE

APOIO À INFÂNCIA

GERIATRIA

MÓDULOS COMPLEMENTARES

21H

9H

9H

3H

12H

6H

18H

18H

18H

TOTAL PVP.: 1.500,00€ PVP.: 1.200,00€*

TOTAL

**Early bird discount de 20% para inscrições efetivas nos módulos complementares antes de iniciar
o curso “Gestão e Operações nas IPSS”.

*Early bird discount de 20% para inscrições efetivas até um mês antes da data de início do curso.

PVP.: 450,00€ p/ MÓD. PVP.: 360,00€**

20% DESCONTO
para inscrições efetivas (pagas) até
um (1) mês antes do inicío da formação

CERTIFICAÇÃO
DGERT—Direção Geral do Emprego
e das Relações de Trabalho

programa geral
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INFORMAÇÕES
Dulce Alegria
dulce.alegria@ua.pt
tlf.: 234 370 833/885

CALENDÁRIO
17 de outubro 2017
a 24 de abril 2018

HORÁRIO
das 09:00 às 12:30
e das 14:00 às 18:00

60H

54H



conteúdos / cronograma
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FORMADORES DIA / MÊS HORÁRIOGESTÃO [21H]

António Filipe Cruz
Marta Ferreira Dias

17 OUT 11:30 - 12:30

Marta Ferreira Dias

INTRODUÇÃO [1H]
i. Módulo enquadrador e introdutório dos restantes,               
com uma visão de helicóptero das áreas abordadas;
Seria importante que esta primeira aula marcasse o curso, 
ou seja, que os participantes ficassem com a clara ideia 
que todo o curso terá uma componente académica de 
elevada qualidade e uma forte componente de boas práticas, 
fundamentais à evolução organizacional das Instituições;
Poderá ser precedida de uma atividade de “boas vindas”
ao curso.

Almoço Partilhado

INOVAÇÃO SOCIAL [4H]
i. O papel da inovação social nas IPSS.

ENQUADRAMENTO JURÍDICO [3H]
i. Apresentar os pontos essenciais da legislação que regula
o setor (Lei de Bases da Economia Social e Estatuto das IPSS);
ii. Abordar as revisões recentes aos Acordos de cooperação 
com a Segurança Social.

OPERAÇÕES [3H]
i. Otimização do funcionamento das operações das 
instituições ao nível concetual.

MARKETING [6H]
i. Apresentação dos benefícios e estratégias adequadas
às IPSS;
ii. Abordar a Inovação social como caminho de afirmação
das IPSS;
iii. Apresentar estratégias de angariação de fundos, 
nomeadamente, as perspetivas do Fundraising e do 
Crowdfunding.

FINANCIAMENTOS PORTUGAL 2020 [4H]
i. Quadro Comunitário “Portugal 2020” 
1. Princípios Gerais;
2. Objetivos Temáticos;
3. Modelos de Governação;
4. Legislação;
5. Programação Temática e Regional;
6. Oportunidades para as entidades da Economia Social;
7. Desafios e estratégia;
8. Balanço e expectativas;

Ana Rodrigues
Simões de Almeida

Marlene Amorim

Maria Manuel Miguel

Mariano Cabaço

17 OUT

24 OUT

24 OUT

31 OUT

7 NOV

14:00 - 18:00

09:30 - 12:30

14:00 - 17:00

09:30 - 12:30
14:00 - 17:00

09:00 - 13:00
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INFRAESTRUTURAS [21H]

Andreia Vitória

Carlos Costa

A REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS [3H]
i. Isolamento;
ii. Vãos envidraçados;
iii. Sistemas de climatização;
iv. Sistemas de ventilação;
v. Iluminação;
vi. SGTC.

ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIOS [6H]
i. Questões relacionadas com a adaptação para
as diferentes tipologias de respostas sociais;
ii. Apresenta-se a vertente de Eng.ª Civil e a vertente 
operacional para pessoas com mobilidade limitada;
iii. Enquadrar com a legislação existente para a construção 
dos equipamentos para as diferentes respostas sociais.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS [9H]

CATERING E ALIMENTAÇÃO [3H]

i. Compreensão da dimensão estratégica da gestão
de recursos humanos; 
ii. O Recrutamento e a seleção: métodos e técnicas;
iii. A formação e o desenvolvimento dos colaboradores
como estratégia para potenciar os recursos humanos; 
iv. A gestão do desempenho: objetivos, alinhamento 
estratégico, métodos de avaliação do desempenho 
e principais dificuldades e problemas;
v. A compensação: estratégia; sistemas e componentes.

i. A complexidade da gestão de comidas e bebidas;
ii. A logística envolvente, cumprindo com níveis elevados
de satisfação dos clientes;
iii.Objetivos específicos tendo em consideração os 
orçamentos disponíveis, assim como, as possibilidades          
de trabalho permitidas pelos equipamentos e infraestruturas 
disponibilizadas;
iv. Legislação a cumprir neste âmbito, de modo a garantir 
elevados padrões de higiene e segurança alimentar.

FORMADORES DIA / MÊS HORÁRIO

14 NOV

21 NOV

21 NOV

09:30 - 12:30
14:00 - 17:00

14:00 - 17:00

09:30 - 12:30

Ana Velosa 7 NOV
9 NOV

14:00 - 17:00
09:30 - 12:30

Nelson Martins 2 NOV 14:00 - 17:00
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INFORMÁTICA [12H]

Filipe Pinto
Pedro Salgado

Gabriela Portugal

José Fonseca

Tânia Silva

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO [6H]
i. Overview sobre o papel dos sistemas de informação
no apoio à gestão das instituições.

SISTEMAS PARA APOIO À GESTÃO DE OPERAÇÕES [6H]
i. Overview sobre o papel dos sistemas de informação
no apoio às operações nas instituições.

GERIATRIA E APOIO À INFÂNCIA [6H]

PRÁTICAS E PROSPETIVAS DE EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA [3H]

PRÁTICAS E PROSPETIVA EM ACOMPANHAMENTO DE 
IDOSOS (VERTENTE SOCIAL E PSICOLÓGICA, SAÚDE, 
MOVIMENTAÇÃO DE IDOSOS, ALIMENTAÇÃO, …) [3H]

FORMADORES DIA / MÊS HORÁRIO

23 NOV

28 NOV

5 DEZ

5 DEZ

09:30 - 12:30
14:00 - 17:00

09:30 - 12:30
14:00 - 17:00

09:30 - 12:30

14:00 - 17:00



MÓDULOS COMPLEMENTARES

Paula Duarte

Gilberto Fernandes

Filipe Cruz

Paula Duarte

Gilberto Fernandes

FINANÇAS E FISCALIDADE [18H]

CONTABILIDADE FINANCEIRA / EXTERNA  [6H]

CONTABILIDADE ANALÍTICA / INTERNA [3H]

FISCALIDADE [3H]

DIREITO SOCIETÁRIO E SEGURANÇA SOCIAL [3H]

INDICADORES E ANÁLISES [3H]

Ana Rodrigues

Gabriela Portugal

Assunção Almeida

APOIO À INFÂNCIA [18H]

MÓDULOS PRÁTICOS DE ABORDAGEM DE CONTEÚDOS 
RELACIONADOS COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

i. Condições legais de funcionamento das respostas sociais 
de infância [6h]

ii. Educação Emocional das Crianças [3h]

iii. Nutrição Infantil [3h]
iv. Estilos de vidas saudáveis [3h]
v. Prevenção de acidentes em crianças e jovens:                    
como atuar/ Urgências e emergências Infantis [3h]

Ana Rodrigues

Liliana Magalhães

Liliana Magalhães

Tânia Silva

GERIATRIA [18H]

MÓDULOS PRÁTICOS DE ABORDAGEM DE CONTEÚDOS 
RELACIONADOS COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

i. Condições legais de funcionamento das respostas sociais 
de seniores [6h]

ii. Ética e Deontologia [3h]

iii. O Envelhecimento [3h]
iv. Envelhecimento Ativo [3h]

v. Nutrição no Idoso [3h]
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FORMADORES DIA / MÊS HORÁRIO

16 JAN

23 JAN

23 JAN

30 JAN

30 JAN

20 FEV

27 FEV

27 FEV

10 MAR

6 MAR

6 MAR

17 MAR

24 MAR

17 MAR
24 MAR

09:30 - 12:30
14:00 - 17:00
09:30 - 12:30

14:00 - 17:00

09:30 - 12:30

14:00 - 17:00

09:30 - 12:30
14:00 - 17:00

09:30 - 12:30

14:00 - 17:00

09:30 - 12:30
14:00 - 17:00

09:30 - 12:30

14:00 - 17:00

09:30 - 12:30

14:00 - 17:00

14:00 - 17:00
09:30 - 12:30



Ana Velosa
Doutorada em Engenharia Civil na Universidade de Aveiro no âmbito da caracterização 
e desenvolvimento de materiais para a reabilitação do património edificado. Atualmente 
é professora associada do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro 
onde leciona as disciplinas da área da Física e Tecnologia de Edifícios e da Conservação                             
e Reabilitação da Construção do plano curricular de Engenharia Civil. Participa na RILEM TC
– Specifications for non-structural grouting of historic masonries and architectural surfaces e tem 
ampla colaboração internacional, tendo realizado um ano sabático no Norwegian Institute for 
Cultural Heritage Research. É atualmente Diretora do Mestrado Integrado em Engenharia Civil
da Universidade de Aveiro.

Ana Rodrigues
Licenciada em Direito pela Universidade do Porto, Mestre em Direitos Humanos pela 
Universidade do Minho e Doutoranda em Ciências Jurídicas Públicas pela mesma Universidade. 
Investigadora do Centro de Investigação Interdisciplinar em Direitos Humanos (DH-CII), desde 
2009, e do Centro de Estudos em Direito da União Europeia (CEDU), desde 2016, ambos da 
Universidade do Minho. Tem exercido a sua actividade profissional (em Portugal, Bélgica, 
Guiné-Bissau e Timor-Leste) na área da protecção dos direitos humanos e do Estado de Direito 
e da capacitação das organizações da sociedade civil. Entre outras funções, foi consultora do 
Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas para a área da Justiça, jurista no Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, assessora do Provedor de Justiça de Timor-Leste e docente 
universitária. Trabalhou, foi voluntária e esteve nos órgãos dirigentes de diversas organizações 
da sociedade civil, em Portugal e no estrangeiro. É actualmente consultora jurídica da 
Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade.

Andreia Vitória
Licenciada e Mestre em Gestão pela Universidade de Aveiro (UA). Tendo recebido uma Bolsa 
Individual de Doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, doutorou-se em 
Engenharia e Gestão Industrial, na mesma instituição. Trabalhou durante vários anos na banca 
de investimento, desempenhando atualmente funções docentes no Departamento de Economia, 
Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da UA. A sua investigação envolve a gestão de recursos 
humanos, o comportamento organizacional e a liderança.

António Filipe Cruz
Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade do Minho Contabilista Certificado 
Atividade atual como Gestor de Formação e Coordenador Pedagógico na F3M, S.A. Consultor
da F3M para as áreas da contabilidade e fiscalidade. Formador e autor de artigos para a 
imprensa. Pós-Graduação em Gestão da Formação e Coordenação Pedagógica.

Assunção Almeida
Doutorada em Ciências da Saúde, pela Universidade de Aveiro, mestre em saúde pública 
pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e licencianda em Enfermagem de 
Saúde Infantil e Pediátrica, pela Escola Superior de Enfermagem Bissaya Barreto de Coimbra. 
Atualmente é professora adjunta da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, sendo 
vice-diretora do Curso de Licenciatura em Enfermagem.

Carlos Costa
Mestre em Gestão e Desenvolvimento em Turismo pela Universidade de Aveiro e licenciado em 
Gestão Hoteleira pela ESHTE. Docente em Gestão Estratégica de Food & Beverage no mestrado 
de Gestão Hoteleira na ESHTE. Diretor de Restauração do El Corte Inglés de 2009 a 2015. Diretor 
de Hotel certificado. Diretor Geral de Operações. Área de interesse e investigação em Restaurant 
Revenue Management.

equipa de formadores
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Filipe Pinto
Gestor de Negócio da área da solidariedade da F3M, com 30 anos de experiência como 
responsável pela produção de soluções informáticas de apoio à gestão e operações no mercado 
da economia social.

Gabriela de Portugal
Doutorada em Ciências da Educação na especialidade de Psicologia da Educação e Professora 
Associada do Departamento de Educação da Universidade de Aveiro e Investigadora do Centro 
de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF).
Entre 2007 e 2010, na linha da abordagem experiencial em educação, foi responsável do projeto 
Avaliação em Educação Pré-Escolar financiado pela FCT. Atualmente, a pedido da DGE/Ministério 
da Educação e Ciência e ISS/Ministério da Solidariedade e Segurança Social, coordena uma 
equipa para elaboração de orientações pedagógicas para a creche.

Gilberto Fernandes
Mestre em Contabilidade e Auditoria, detentor do “Título de Especialista na área de Contabilidade 
– especialidade: Fiscalidade”, ambos pela Universidade de Aveiro e Mestre em Ciências da 
Comunicação, pela Universidade Autónoma de Lisboa. Atualmente é docente do Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração – UA, onde leciona Contabilidade das Sociedades
II e Simulação Empresarial. A par da docência, é consultor e formador nas áreas de contabi-
lidade, fiscalidade e gestão, com especial envolvência na economia social, exercendo também 
funções de Contabilista Certificado. Os seus interesses de investigação centram-se em aspetos 
contabilísticos e fiscais das entidades do setor não lucrativo, cooperativas, agrupamentos 
complementares de empresas, na agricultura, no relato financeiro e na fiscalidade empresarial

José Fonseca
Doutorado em Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica, e Professor Associado do Departamento 
de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro tendo sido, até 2014, 
coordenador do Grupo de Sistemas Embutidos do Instituto de Telecomunicações, polo de Aveiro. 
A nível científico trabalha na área de comunicações industriais para aplicações de segurança 
crítica, em particular aplicações na área da saúde, veicular e automação. A nível empresarial 
é sócio fundador da Micro I/O, empresa cujo principal produto são sistemas integrados 
(informática, comunicações, eletrónica) de gestão de escolas e centros de formação.

Liliana Magalhães
Licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem Calouste Gulbenkian – Braga 
e pós-graduada em Enfermagem em Instrumentação Cirúrgica, pela CESPU. É formadora nas 
áreas da saúde e exerce a sua atividade como enfermeira no Hospital de Braga.

Maria Manuela Miguel
Licenciada em Educação de Infância e com uma pós-graduação em Economia e Gestão do
3º setor, tem exercido a sua atividade em diversas áreas: responsável pela criação e coorde-
nação de projetos na área social com ligação à área da saúde; desenvolvimento de parcerias 
com entidades sociais, empresariais e públicas a nível nacional e internacional; desenvolvimento 
de ações de cariz social com instituições públicas e privadas nos PALOP’s (Angola, Cabo 
Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique); formação e consultoria na área da 
Responsabilidade Social, Gestão de Instituições do terceiro setor e Voluntariado; formadora 
e consultora, a nível nacional e internacional em empresas e instituições do terceiro setor; 
participação em estudos e debates sobre várias temáticas, quer a nível nacional quer a nível 
internacional; participação nos Média (TV, Rádio, Imprensa escrita), reportagens, entrevistas, 
debates, programas, campanhas e eventos sociais.
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Mariano Cabaço
Responsável pelo Gabinete de Apoio a Projetos da UMP. Gestor do Centro de Formação 
Profissional da UMP. Diretor do Gabinete do Património Cultural da UMP. Representante
da UMP em diversos Comités de Acompanhamento do “Portugal 2020”.

Marlene Amorim
Doutorada em Gestão, pela IESE Business School (Barcelona), mestre em Gestão de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, pela Universidade de Aveiro, e licenciada em Economia, pela Universidade 
do Porto. Atualmente é pró-reitora para a Internacionalização da UA e professora auxiliar no 
Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo. Desenvolve investigação 
em qualidade e inovação em serviços, integrando projetos de investigação na área a nível 
nacional (FCT) e internacional (FP7). Tem promovido o desenvolvimento de novos negócios 
e serviços de inovação social, integrando redes de investigação internacionais e implementando 
ações de capacitação dirigidas cidadãos e instituições locais. 

Marta Ferreira Dias
Doutorada em economia pela Universidade de Warwick. Atualmente é professora auxiliar 
no Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro, 
investigadora da GOVCOOP, no grupo de investigação em Competitividade, Inovação e 
Sustentabilidade. Interesses de investigação mais recentes incluem inovação e economia 
social e economia da energia. Participa na equipa de investigação de vários projetos europeus 
nas áreas das competências para a empregabilidade e empreendedorismo social. Coordenação 
científica e colaboração no projeto piloto para a “Inovação Social” no âmbito da “Plataforma
para a Valorização do Empreendedorismo e Inovação – PAVEI, com participação como 
formadora nas Oficinas de Inovação Social (OIS). 

Nelson Martins
Doutorado em Engenharia Mecânica/Termodinâmica Aplicada pelo IST, Universidade Técnica 
de Lisboa. Atualmente é professor auxiliar do Departamento de Engenharia Mecânica da 
Universidade de Aveiro, lecionando disciplinas relacionadas com a energia, com foco particular 
na área de refrigeração Climatização e Gestão de Energia. Tem desenvolvido investigação na 
área de Sistemas Sustentáveis de Energia e processos de diagnóstico em sistema de energia 
na indústria e edifícios. Foi Delegado Português no Comité de Energia da Comissão Europeia, 
de 2005 a 2009 e é perito qualificado do sistema de certificação energética em edifícios nos 
domínios da energia e qualidade do ar interior e na indústria, sendo ainda Perito Internacional 
Certificado no âmbito do Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Desempenho 
Energético.

Paula Duarte
Licenciada em Gestão, Bacharelato em Solicitadoria e pós-graduada em Fiscalidade, ramo 
de especialização em Fiscalidade Portuguesa. Gerente de uma empresa de Contabilidade, 
Contabilista Certificada, consultora externa de IPSS’s e empresas. Formadora F3M.
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Pedro Salgado
Licenciado em Mestrado integrado em Sistemas de Informação, pela Universidade do Minho, 
programador e coordenador de negócio e de desenvolvimento de software da F3M para a área 
da saúde.

Simões Almeida
Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Foi Assessor do Ministro da Justiça 
de Cabo Verde, Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social do XIV Governo 
Constitucional, Juiz de Direito, Árbitro indicado pelo Estado no Conselho Económico e Social
e é sócio na Krusse Gomes, Simões de Almeida & Associados.

Tânia Silva
Licenciada em Gerontologia pela Escola Superior de Educação de Coimbra, pós-graduada
em gerontologia Clínica e com especializações em Neuropsicologia Geriátrica e Psicogeriatria 
(CRIAP) e em Nutrição e Dietética (a decorrer). Presta serviços na área da saúde mental,
no apoio a diversas IPSS’s.
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A UNAVE–Associação para a Formação Profissional e Investigação da 
Universidade de Aveiro (UA), é, desde 1986, a unidade de interface da 
Universidade de Aveiro com a sociedade para a aprendizagem ao longo 
da vida (university lifelong learning).

Presente no mercado da formação contínua vai para três décadas, 
a UNAVE concebe, realiza e gere ações de formação de nível universitário 
ajustadas e flexíveis, em linha com as necessidades das pessoas e das 
organizações, que assentam na excelência do ensino da Universidade 
de Aveiro e beneficiam do diálogo permanente com as empresas 
e suas associações, com grupos profissionais e outros movimentos 
da sociedade civil, tanto no país como no estrangeiro.
 
A UNAVE visa contribuir para o desenvolvimento local, regional e nacional 
através da valorização profissional, técnica e cultural das pessoas e das 
organizações em geral, seguindo a política e os princípios orientadores 
definidos na missão da Universidade de Aveiro para a formação ao longo
da vida:

“Criar conhecimento, expandir o acesso ao saber em benefício
das pessoas e da sociedade, através da investigação, do ensino

e da cooperação; assumir um projeto de formação global do indivíduo;
ser ator na construção de um espaço europeu de investigação

e educação, e de um modelo de desenvolvimento regional assente
na inovação e no conhecimento científico e tecnológico.”

a unave
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a f3m

A F3M Information Systems, S.A. é uma das maiores empresas 
portuguesas especializadas em Tecnologias da Informação
e Comunicação.
 
Fundada em julho de 1987, tem sede em Braga e escritórios em Lisboa, 
Luanda e Maputo. A F3M Information Systems, SA assume-se com 
uma fortíssima vertente de conceção, produção e implementação de 
software para mercados verticais, vertente essa que coexiste com uma 
forte atividade no fornecimento de ERP’s, soluções de infraestrutura 
tecnológica, telecomunicações, serviços de consultoria e formação 
certificada.  
 
Com três décadas de experiência e mais de três mil instituições clientes, 
a F3M assume há vários anos a liderança no fornecimento de software 
específico para o setor social, tendo desenvolvido acordos com
a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS)
e tendo sido selecionada como o fornecedor da União das Misericórdias 
Portuguesas.



UNAVE—Associação para a Formação Profissional
e Investigação da Universidade de Aveiro 
edifício 1, campus universitário de santiago
3810-193 AVEIRO

(+351) 234 370 833
unave.formacao@ua.pt
www.unave.pt

F3M Information Systems, S.A.
Edifício F3M, Rua de Linhares
4715 – 435 BRAGA

(+351) 253 250 300
trainingcentre@f3m.pt
www.f3m.pt

Valoriza-te: 
vem, vive e volta.


