
Online Live Training
100% Interativa
100% Segura
100% Eficaz

A melhor Experiência de Formação à Distância



Seja um curso da nossa oferta ou um 100% desen-
hado à sua medida, estas ações de formação à dis-
tância serão transmitidas através de um sistema de 
videoconferência em que os formandos poderão 
participar activamente e interagir em tempo real 
com o formador e até com os outros participantes, 
colocando as suas questões oralmente ou por es-
crito no mesmo instante que necessitarem.

A mesma experiência de sala de aula ao vivo, con-
duzida por um formador, no conforto da sua casa 
ou na sua empresa.

Online Live 
Training

Seja em casa ou na empresa, continue a perseguir 
os seus objetivos formativos, com o nosso serviço 
de Online Live Training só precisa de ter acesso à 
Internet e um computador com microfone e/ou 
câmara para lhe proporcionarmos a mesma ex-
periência de aprendizagem que na formação pres-
encial. 

Para ajudar cada formando a familiarizar-se com a 
plataforma oferecemos ainda um pequeno tutorial 
e o apoio necessário, assim participar na formação 
é simples e fácil!

agora em regime de formação 
à distância, altamente 
interativa com formador 
ao vivo e em tempo real.

Mais de 2000 cursos disponíveis No regime de Online Live Training, a 
sala de aula é onde quer que esteja!

O melhor da formação 
presencial, agora online

Aprenda o que que precisa 
onde, quando e como quiser 

Formação à distância ao vivo, com os  
Formadores de sempre e em tempo real



Uma experiência de aprendizagem envolvente
                                       não importa onde esteja.
Utilizamos a tecnologia mais avançada para lhe garantir as 
melhores soluções de formação Online Live Training, que lhe 
vão permitir continuar a fazer a formação de que necessita 
esteja onde estiver.

Todos os cursos presentes na nossa oferta podem ser realiza-
dos em modalidade Inter Empresas (nas datas Calendariza-
das), Intra Empresa ou até One to One.

No caso dos programas Intra Empresa e One to One, ajustare-
mos tanto o conteúdo como os horários e duração das ses-
sões à necessidade de cada organização!

Caso a sua organização tenha interesse em receber uma 
proposta para a realização de um programa de formação à 
distância em regime de Online Live Training, entre em contac-
to connosco.
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comercial@vantagem.com
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