ALGUNS CURSOS ONLINE
Plataforma ou website

Línguas

Formato

Áreas ou temáticas
Cursos gratuitos do catálogo de formação (UFCDs) nas áreas de
desenvolvimento pessoal e profissional, criatividade,
empreendedorismo e empregabilidade

Português

Formações
e-learning

Citeforma 

Português

Webinars em
Academia Citeforma: Turn on Skills
formato digital
através do Zoom e Cursos e workshops gratuitos em temáticas de desenvolvimento
cursos no Moodle pessoal e profissional, tecnologia e legislação laboral

Cursos breves do Instituto
Politécnico de Castelo
Branco 

Português

Vídeos

Cursos breves gratuitos nas áreas de ambiente,
empreendedorismo, marketing, direitos laborais e fiscalidade

Português

Aulas em
videochamada de
1 hora

Aulas gratuitas de línguas, música, dicas de comida, costura,
jardinagem e pequenas reparações dadas por pessoas com mais
de 55 anos. Para usufruir destas aulas contacte a plataforma
através do site, email: info@55mais.pt ou página de Facebook

Múltiplos idiomas

Inscrição no site

Sessões diárias de 90 minutos para aprender uma língua

Inovinter

Plataforma 55+ 

Speak
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Academia Musical

Português

Inscrição prévia

Aulas gratuitas de guitarra

RTP Ensina 

Português

Formato vídeo

Disciplinas do ensino básico ao secundário (história, artes,
economia, português, matemática, cidadania, etc.)

Sessões durante a
semana às 8h30 e
18h / fins de
semana e feriados
às 16h30

Através da
aplicação Discord

Sessões de Meditação

Português

Vídeos online

Cursos na área farmacêutica
Código voucher: followpharma até 15 maio

Português

Pesquisa por
categoria,
duração, nível de
dificuldade,
promotor,
certificado (pago
ou grátis)

Cursos gratuitos em áreas de desenvolvimento pessoal (bemestar, falar em publico) e marketing digital (como promover o
negócio, networking, procura ativa de emprego, etc.).

Sala de Meditação

Follow Pharma School

Atelier Digital da Google
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Plataforma Coursera

Plataforma edX

Alison

Masterclass

Múltiplos idiomas e
várias opções de
legendas

Pesquisa por
nível, idioma,
duração,
promotor,
competências

Cursos gratuitos sem ou com certificado (pago) de diversas áreas:
artes, história, línguas, tecnologias, saúde, engenharia,
desenvolvimento pessoal, negócios, matemática, etc. Grande
parte dos cursos são realizados em parceria com universidades

Maioritariamente
em inglês, mas
existe opções de
legenda

Pesquisa por
idioma, área,
disponibilidade e
tipo de curso

Cursos gratuitos sem ou com certificado (pago) de diversas áreas:
línguas, história, design, direito, programação, ciências sociais,
literatura, ciências, etc. Grande parte dos cursos são realizados
em parceria com universidades

Inglês

Pesquisa por
categorias, tipo de
curso ou cursos
para a
empregabilidade

Cursos de tecnologia, saúde, línguas, matemática, estilo de vida,
marketing, humanidades, negócios, ciência, etc.

Inscrição no site

Cursos online pagos lecionados por pessoas reconhecidas em
cada campo de especialidade (cozinha, literatura, jornalismo,
cinema, etc.). O plano de pagamento pode ser feito por aula, por
mês ou por ano.

Inglês
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Múltiplos idiomas e
opções de
legendas

Pesquisa por
nível, idioma,
recursos, preço,
legendas, duração
e avaliações

Plataforma com cursos pagos e gratuitos. Tem imensas temáticas
como a fotografia, edição de imagem, contabilidade, moda,
programação, tecnologias, línguas, desenvolvimento pessoal,
música, etc.

Naukri Learning

Inglês

Cursos
individualizados

Cursos certificados (MBA, etc.) pagos ou gratuitos de marketing,
finanças, telecomunicações, engenharia e informática

Udacity

Inglês

Cursos
individualizados

Cursos nas áreas de inteligência artificial, programação, negócios,
e empregabilidade, etc. Acesso livre de 1 mês aos cursos após o
registo.

Inglês, mas há
conteúdo em
português

Vídeos online

Cursos divididas por faixas etárias e áreas como matemática,
ciências, artes e humanidades, economia e finanças, computação
e animação e preparação para testes

Espanhol

Vídeos tutoriais e
artigos

Cursos gratuitos de desenho, pintura, colorir, etc. Estas áreas
estão divididas em faixas etárias, níveis de dificuldade e técnicas
de pintura

Inglês

Vídeos

Cursos em áreas como ambiente, línguas, desenvolvimento
pessoal, tecnologias, design, literatura, negócios, etc.

Udemy

Khan Academy 

Faber Castell 

Future Learn
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World Health Organization

Muitas traduções

Vídeos

Cursos nas áreas de saúde pública, epidemiologia e preparação
para situações de desastre

HubSpot Academy

Maioritariamente
em inglês

Pesquisa por
tópicos, duração
do curso

Cursos de marketing, vendas, serviços e design

Inglês

Cursos
personalizados

Cursos de ciência, tecnologia, engenharia, arte, design, música e
matemática, etc.

Rock University

Português

Cursos
personalizados

Cursos gratuitos com certificado sobre marketing de conteúdo,
produção de conteúdo para web, inbound marketing, outbound
marketing e plataforma wordpress.

LabXchange 

Inglês legendado

Vídeos tutoriais

Cursos gratuitos nas áreas de saúde, biologia, física, química,
tecnologia e desenvolvimento pessoal, etc.

Maioritariamente
em inglês com
opção de legendas

Pesquisa por país
de origem, língua,
universidade,
instrutor ou tipo de
certificado

Cursos gratuitos sem ou com certificado (pago) de diversas áreas
como línguas, história, design, direito, programação, ciências
sociais, literatura, ciências, etc. Grande parte dos cursos são
realizados em parceria com universidades

Kadenze

MOOC List
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