
 

 
Comércio Electrónico 
Curso Ministrado em Simulador Informático denominado Ambiente Empresarial 
 
Público-Alvo 
 
Contabilistas, Técnicos Oficiais de Contas, Directores de Aprovisionamento, Directores 
Comerciais ou quaisquer outros técnicos das áreas da gestão de aprovisionamentos e da 
gestão comercial. 
 
OBJECTIVOS 
 

• O comércio electrónico é cada vez mais uma realidade numa sociedade do 
conhecimento onde a componente da informação e do conhecimento desempenha 
um papel nuclear em todos os tipos de actividade humana em consequência do 
desenvolvimento da tecnologia digital, e da Internet em particular, induzindo novas 
formas de organização da economia e da sociedade. 

• No âmbito da Sociedade do Conhecimento, redesenham-se novas formas de vida e 
trabalho, impondo um novo ritmo no desenvolvimento das actividades humanas. O 
funcionamento dessa sociedade implica necessariamente uma redefinição de tempo 
e espaço, provocando novos processos na organização e desenvolvimento do 
trabalho através do ciberespaço. O trabalho na Sociedade do Conhecimento 
caracteriza-se pela utilização das TIC`s no desenvolvimento de suas actividades, 
agregando elevada carga de inovação, tecnologia e conhecimento na produção de 
bens e serviços. 

• Neste curso, pretende-se que os formandos conheçam o funcionamento dos sistemas 
de comércio electrónico e a Sociedade do Conhecimento, o seu impacto, desafios e 
orientações estratégicas, bem como aprendam as formas de organização do Tele 
trabalho preparando-os para as novas exigências da globalização. 

• Conhecer os desafios da Sociedade do Conhecimento 
• Compreender as orientações estratégicas 
• Descrever os fundamentos Livro Verde para a Sociedade da Informação 
• Conhecer a legislação aplicável 
• Identificar os serviços públicos disponíveis na Internet 
• Conhecer projectos no âmbito do governo electrónico 
• Discutir os novos desafios no mercado do emprego 
• Discutir os desafios do comércio electrónico 
• Conhecer os Princípios gerais do Tele-trabalho 
• Demonstrar as novas formas de organização do trabalho 
• Dissecar as vantagens e desvantagens do Tele-trabalho 
• Categorizar as diferentes áreas de aplicabilidade do Tele-trabalho 
• Compreender as questões de segurança associadas ao Tele-trabalho 
• Experimentar as tecnologias e recursos para Tele-trabalho 
• Conhecer as questões legais associadas ao tele-trabalho 
• Conhecer os conceitos e as soluções de e-procurement 



   
 

• Compreender os impactos do e-procurement sobre as distintas etapas do processo 
de compras e aprovisionamento 

• Comparar B2B e B2C 
• Identificar as boas práticas e os campos de aplicação 
• Conhecer casos de sucesso de e-procurement 
• Identificar o âmbito dos objectivos no portfólio de compras 
• Definir os passos para a implantação e para o planeamento do projecto de e-

procurement 
• Simular processos de e-procurement. 

 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

• O que é a Sociedade do Conhecimento 
• Desafios da Sociedade do Conhecimento 
• Impacto económico e social 
• Orientações estratégicas 
• Livro Verde para a Sociedade da Informação 
• Legislação aplicável 
• UMIC – Agência para a Sociedade de Conhecimento 
• Iniciativa Ligar Portugal 
• Programa do fórum para a Sociedade de Conhecimento 
• Biblioteca do conhecimento on-line 
• Portal do Cidadão: Objectivos e funcionalidades 
• Impacto na Administração Pública 
• Projectos no âmbito do governo electrónico 
• O comercio electrónico 
• Serviços públicos na net 
• Novos desafios no mercado do emprego 
• O que é o Tele-trabalho 
• Princípios gerais do Tele-trabalho 
• As novas formas de organização do trabalho em Tele-trabalho 
• Vantagens e Desvantagens do Tele-trabalho: 
• Para o Tele-trabalhador 
• Para a Empresa 
• Para a Sociedade e Governo 
• Áreas de aplicabilidade do Tele-trabalho 
• Segurança no Tele-trabalho 
• Tecnologias e recursos para Tele-trabalho 
• Questões legais associadas ao tele-trabalho 
• Trabalho colaborativo 
• Os Objectivos do e-Procurement 
• E-business: realidades e perspectivas do e-procurement 
• Introdução às diferentes soluções disponíveis 
• As diferentes dimensões do e-Procurement 
• Apresentação e análise das soluções existentes 
• Busca e selecção de fornecedores: e-sourcing 
• Gestão electrónica de ofertas e negociações 
• B2B e B2C 
• Marketplaces 
• Catálogos electrónicos 
• Exemplos práticos na Net 
• Análise da aplicação e impacto do processo na organização de compras 
• Identificar o âmbito dos objectivos no portfólio de compras 
• Definir as estratégias de gestão 
• A implementação do e-Procurement 
• Diagnóstico para a selecção de uma solução de e-procurement 



   
 

• Definir os passos para a implantação e para o planeamento do projecto de e 
procurement 

• Simulação de processos de e-procurement 
• Segurança e aspectos legais. 

 
Carga Horária e Área de Formação 
 
N.º de Horas: 30 – Formação Presencial com conteúdo em TIC -  Simulador Ambiente 
Empresarial 
 
Área de formação: 345 – Gestão e Administração 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 13, 14, 15, 16, 17 e 18 de Outubro de 2008 
Horário: 16h00 às 21h00 e Sábado das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 
 
Formador do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP) 
 
Preço por formando: € 100,00 
 

 
 
 
  
 


