
Aposte na formação dos seus colaboradores implementando a formação 
E-Learning na sua empresa. 

DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS PARA E-LEARNING 

DESAFIO:

PORQUÊ INVESTIR NA FORMAÇÃO E-LEARNING?

Investir na formação dos colaboradores na modalidade E-Learning permite tornar a 
formação mais acessível e ajustada às necessidades e contexto profissional da sua empresa.

Desenvolvimento de conteúdos para E-Learning (Norma SCORM)

Alojamento de cursos na plataforma de E-Learning da empresa 

Adaptação dos conteúdos à imagem da empresa

Consultoria e Apoio na Implementação de Projetos de E-Learning

Formação especializada

SOLUÇÃO DISPONIBILIZADA PELO BUREAU VERITAS: 

COMO PODEMOS CONTRIBUIR PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO E-LEARNING NA 
SUA EMPRESA?

A formação E-Learning é uma modalidade de formação 
cada vez mais procurada pelo setor empresarial e esta é 
uma tendência futura, movida pelo avanço tecnológico, 
pela facilidade no acesso à informação e pela inovação 
na formação. 
Para além da redução de custos no material, nas           
deslocações e no aluguer de espaços, a formação 
E-Learning permite fazer face a algumas das limitações 
da formação presencial, nomeadamente: a limitação do 
número de formandos em sala. 
O acesso aos conteúdos em qualquer hora e em 
qualquer lugar e em diversos dispositivos, tais como: 
computador, smartphone e tablet, são outras grandes 
vantagens da formação E-Learning.



 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACTOS

    Telefone: +351 217 100 934
    E-mail: formacao@bureauveritas.com



PARA MAIS INFORMAÇÕES

    Visite: https://formacao.bureauveritas.pt/
www.bureauveritas.pt

Redução de custos na formação dos colaboradores
Inovação na Formação 
Apresentação de conteúdos interativos e acessíveis
Aumento da motivação dos colaboradores na realização de formação
Melhoria na gestão do tempo
Otimização de recursos 
Atualização constante dos conteúdos de formação
Conteúdos personalizados e adaptados à imagem da empresa
Acesso permanente aos conteúdos 





VANTAGENS DA FORMAÇÃO E-LEARNING:












METODOLOGIA: 

O desenvolvimento dos conteúdos para 
E-Learning é feita com base nos conteúdos de 
formação existentes disponibilizados em 
formato PowerPoint sendo, posteriormente, 
transformados em conteúdos interativos e 
disponíveis para inserção na plataforma de 
E-Learning da empresa.  

OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELO BUREAU VERITAS:

Avaliação de
desempenho de equipas

Formação onlineFormação à medida

Consulte o nosso catálogo de formação em:
https://formacao.bureauveritas.pt/o-bureau-veritas-apresenta-plano-de-formacao-2021/


