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Formação e Webinars 
Administração e utilização da plataforma Google Workspace 

A Trace, enquanto parceiro autorizado Google Workspace, possui habilitações 
para efectuar acções de formação a utilizadores finais e administradores 
sobre as melhores práticas de utilização do serviço Google Workspace. 

Esta formação poderá ser efectuada online, através de webinars previamente 
agendados entre a Trace e o cliente, ou formações presenciais, nas 

instalações do cliente. 
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Tipo de formação 
Administradores – Gestores de equipas - Utilizadores 

A formação pode focar-se  mais em pormenor sobre diferentes áreas 
distintas, de acordo com as funções a assumir pelos formandos.  

O ritmo e a profundidade da mesma são igualmente uma variável 
dependendo do grau de habituação na utilização da Internet em contexto 
profissional, e o conhecimento nos produtos Google (Gmail, Youtube, Drive, 
etc).  
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Áreas de formação 
Diferentes áreas de formação conforme a 
característica da audiência e as funções a 
desempenhar dentro da plataforma. 

Administradores 
A formação centrar-se-á na utilização e 
configuração dos serviços globais 
da conta Workspace, através da 
gestão da consola de administração 

A formação para editores foca-se nas 
regras de partilha, colaboração e 

delegação de pastas, documentos, eventos 
e / ou emails e respectivas regras de 

segurança e permissões 

Editores e gestores de equipas 

Utilizadores 
A formação para os utilizadores incide na 
utilização e manipulação das 
principais aplicações do universo 
Workspace (Gmail, Hangout, Agenda, 
Docs, Spreadsheet, Presentation, Forms, 
Sites, Keep) 

Consola GW 

Grupos, Partilhas de pastas 

Aplicações da plataforma Workspace 
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Tipo de Formação 
Dependendo do grau de conhecimentos a nível informático e de 
produtos Google, a formação poderá variar em relação ao conteúdo, e 
grau de profundidade a apresentar.  

Básico 
Para utilizadores que tomam o 

primeiro contacto com a 

informática ou com qualquer 

produto da família Google 

Intermédio 
Utilizadores que já tiveram 

contacto com produtos Google, e 

com experiência e uso regular da 

Internet 

Avançado 

Para administradores de sistemas, 

programadores ou utilizadores 

experientes na utilização de 

produtos Workspace 

Low Mid High 
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Administração Workspace 
Consola de administração em admin.google.com 

Módulo 1 - Formação destinada a 
administradores e responsáveis 
das respectivas contas Google 
Workspace. 

Caso não tenha optado pelo serviço de manutenção da Trace, é aconselhável que pelo menos uma pessoa esteja habilitada 
a afectuar as operações descritas. 
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Administração Workspace 
Estas funções são aplicadas na consola de administração do Google 
Workspace. Esta área é apenas acessível a utiliizadores com 
privilégios de administração. Criação de utilizadores, atribuição 

de privilégios, migração de email, 
edição e exclusão... 

Configuração 
Definição de infraestrutura através 

da criação de organizações e 
atribuição de permissões e 

aplicações 

Grupos 

Instalação 
Configuração e activação 
dos serviços Workspace, 

através da inserção de 
registos de DNS 

Diferença entre tipos de grupos, 
criação de grupos, definição de 
regras de leitura e publicação... 

Utilizadores 

Mobilidade 
Configuração de dispositvos 
móveis dentro do Workspace, 
definição de regras de 
segurança remota. 

Segurança 
Atribuição de regras globais de 
segurança – autenticação em 2 
passos, recuperação de palavra 
chave, controlo de aplicações... 

Administradores 
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Gestão Workspace 
Consola de administração em admin.google.com 

Módulo 2 - Formação destinada a 
editores, responsáveis de projectos 
ou gestores de clientes. 

Este módulo centra-se nas possibilidades de trabalho cooperativo da plataforma Workspace, definição de listas 
partilhadas, fóruns de discussão, partilha de pastas e documentos, calendários de tarefas, sites internos. 
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Partilha e colaboração 
A formação para gestores incide nas potencialidades de trabalho cooperativo que 
o Workspace oferece. Definições de segurança e partilha de recursos possibilitam 
a configuração documental dos diferentes projectos. 

Criação de sub-organizações, 
atribuição de aplicações 

específicas e definição de 
permissões de acordo com as 

competências dos seus 
serviços. 

Sub-organizações Grupos de discussão Calendários de equipa Partilha de documentos 

Grupos de email e listas 
partilhadas – criação de 

grupos de discussão, listas de 
email partilhadas, e definição 
dos graus de permissões de 
publicação e visualização. 

Calendários de equipa – 
criação de calendários 

personalizados, partilhados e 
atribuição de tarefas aos 
diferentes utilizadores. 

Gestão de documentos – 
gestão de permissões dos 

documentos e pastas 
presentes no Google Drive. 
Organização de ficheiros e 
partilha com equipas ou 

utilizadores. 
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Utilização Workspace 
Consola de administração em admin.google.com 

Módulo 3 - Formação destinada a todos 
os utilizadores dos serviços Workspace. 

O Workspace possui diversas aplicações profissionais que trabalham em conjunto. A formação para utilizadores 
versa a utilização das diversas ferramentas e a integração das mesmas de uma forma completa e organizada. 
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AplicaçAplicações Workspace  
Principais aplicações que fazem parte da plataforma 
Workspace associada a cada conta 

Google Agenda 

GMail 

Google Presentation 

Google Drive 

Google Docs 

Google Hangouts / Meet Google Spreadsheets 

Serviço de email 
Gerir a sua conta de email 

Ler, enviar e organizar emails 
Migrar e sincronizar emails 

Calendário e agenda 
Criar e configurar calendários 

Compartilhar eventos e delegar calendários 
Migrar e sincronizar calendários 

Editor de textos 
Criar, editar e guardar documentos 
Partilhar documentos, integração com outras aplicações 

Chat online e videoconferências 
Conversar em tempo real com Google Hangouts 

Marcar reuniões com Google Meet 

Folha de cálculo 
Criar, editar e guardar documentos 
Principais funções da folha de cálculo 
Integração com Google Forms 

Apresentações 
Criar, editar e guardar documentos 
Principais funções do Google Presentation 

Gestão de pastas e documentos 
Configurar pastas e armazenar ficheiros 
Compartilhar documentos e edição em equipa 
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A formação sobre portabilidade inclui a definição das contas nos dispositivos Android e IOS, configuração de regras de segurança, activação de 
modo anti-roubo, e a utilização das aplicações Workspace para dispositivos móveis.  

Mobilidade e portabilidade 
Todas as soluções Workspace estão optimizadas para a utilização em qualquer 
dispositivo móvel. A mobilidade e portabilidade permitem que possa trabalhar 
em qualquer altura e em qualquer lugar. 

Segurança e 
privacidade 

Assistência 
remota 

Download via 
Playstore 

Portabilidade e 
sincronização 
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Segurança e Privacidade 
 Alteração e definição de palavra-chave

 Autenticação em dois passos

 Etapas de segurança em “A minha conta”

 Activação de modo de rastreio em telemóvel.

A minha conta 

Área onde poderá efectuar 
todos os passos de 

segurança 

Monitorização 

É possivel apagar o 
conteúdo do seu 

dispositivo móvel em caso 
de roubo ou perda 

Análise 

Em Relatórios na conta 
Workspace é possivel 

verificar todas as 
operações efectuadas 



PREÇOS 
Preços e modalidades de pagamento 
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Tabela de Preços 

Online No cliente Na Trace 

Min. 1 hora 

Até 20 participantes / sessão 

1 formador 

Min. 2 horas 

Nº ilimitado de participantes 

2 formadores 

Min. 4 horas 

Até 10 participantes por sessão 

150€/hora 300€/hora 450€/hora

1 formador 

As formações poderão ser: online através de Google Meet ou presenciais, com a deslocação de um formador às instalações do cliente, na área da grande 
Lisboa, ou disponibilização de sala adequada pela parte da Trace. Aos preços indicados na tabela abaixo acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Via Google Meet ou Skype Nas instalações do cliente Instalações alocadas pela Trace 
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Fases de pagamento 
Processo de pagamento de formação 

Reserva Formação Pagamento 

O pagamento da reserva é 
efectuado no agendamento da 

formação e referente ao número 
mínimo de horas previstas.  

No dia da formação, a duração da 
mesma poderá variar mediante o 

ritmo da própria formação. O 
cliente é informado previamente 
sobre a duração prevista para a 

formação .  

Após a formação, é emitida uma 
factura com o valor total do serviço, 
tendo em conta o número de horas 

dispendidas e retirando o valor 
pago na reserva. 
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Agendamento 
Ojectivos e agendamento 

A marcação da formação poderá ser feita online, ou por email, sendo 
necessário o agendamento de um dia e hora mais conveniente.

No caso de formação online, será enviado um convite através do 
Google Calendar com o respectivo link para a sala de formmação.
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Apresentação genérica da plataforma Workspace 

Explicação das diferentes aplicações 

Segurança, privacidade dos dados e administração do Workspace 

Perguntas e respostas 

Agenda 
Organização de temas e assuntos 
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Objectivos 
Objectivos definidos para as acções de formação da 
Trace sobre os serviços Google Workspace 

Abordagem clara e objectiva 
Linguagem acessível e de acordo com os 
conhecimentos prévios de cada formando. 

Melhor conhecimento do produto 
Abordagem global das potencialidades dos diferentes 
serviços e aplicações que compõem o Workspace . 

Vontade de experimentar o Workspace 
Estimulação para experimentar e explorar os serviços 
Workspace de acordo com as necessidades pessoais e 
profissionais de cada formando.  
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Agendamento 

De acordo com as suas preferências, poderá ajudar-nos a configurar uma 
formação à sua medida preenchendo um pequeno formulário onde nos 
poderá indicações valiosas sobre os temas a discutir durante a formação, 
de forma a ir ao encontro das suas necessidades, quer se trate de 
formações teóricas para utilizadores iniciados, ou workshops práticos 
para administradores experientes. 

https://gsuite.trace.pt/formacao 
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Apoio e suporte personalizado 
Suporte técnico e intervenções 
remotas no apoio informático 

Desenvolvimento web 
Desenho e estruturação de projectos 
web, de pequenas, médias e grandes 
dimensões 

Publicidade e SEO 

Publicidade Adwords, Linkedin e 
Facebook, ou outros canais comerciais 
de divulgação e publicidade 

Consultoria web 
Identificação de tendências, análise 
estrutural técnica e recomendação de 
boas práticas  

Gestão técnica e documental 
Gestão e manutenção técnica de 
websites, intranets e plataformas web 

Gestão e edição de conteúdos 

Gestão, uniformização e organização de 
qualquer tipo de conteúdos web 

Serviços Trace 
Desde 2002, a Trace oferece aos seus clientes um 
leque abrangente de serviços dentro da área da 
Internet 
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Avenida 25 de Abril de 1974, nº23 – 2ºF 
2975 – 140 Linda a Velha 

+351 214 192 896

suporte@trace.pt 

gsuite.trace.pt 

Contacte-nos 
Estamos à sua disposição se necessitar de 
qualquer esclarecimento ou informação adicional 




