
duração 
30 horas 
 
datas de realização 
4, 9, 16, 18, 23, 25, 30 junho e 
2, 7 e 9 julho ’20 
 
 
horário 
09h30 - 12h30 
 

 
preço de inscrição 
340,00 € 
valores isentos de IVA 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
descontos 
20% para inscrições até 15 
dias antes do inicio do curso 
(272,00€)  
 
nota: os descontos não são 
acumuláveis 

 
 
 
 
 
 
 
 
inscrições e informações 
dulce.alegria@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 
 
 

 

fundamentação 
Com mais de 400 milhões de falantes, a língua espanhola está entre as 5 mais 
faladas no mundo e o número de falantes cresce de dia para dia. O estudo de língua 
espanhola em Portugal tem sido uma constante pela proximidade com Espanha e 
porque a Espanha é o principal cliente das exportações portuguesas. Existem 
também intercâmbios comerciais/empresariais entre Portugal e países na América 
Latina e Ásia, onde a língua espanhola é uma força viva. 
 
objetivos gerais  
Este curso visa desenvolver nos formandos a compreensão e expressão oral e 
escrita em língua espanhola, possibilitando a comunicação eficiente através de 
atividades que simulam situações atuais e cotidianas, nomeadamente em contexto 
empresarial. 
 
objetivos específicos  

• Identificar e saber utilizar vocabulário relacionado com a área empresarial; 

• Desenvolver e adquirir novas competências de oralidade e escrita que facilitem 
a comunicação; 

• Reconhecer e aplicar conteúdos gramaticais no contexto profissional; 

• Adaptar-se a diversas situações comunicativas decorrentes do contexto 
profissional. 

 
destinatários 
Este curso destina-se a profissionais ou outros interessados que por motivos 
pessoais ou profissionais precisem de aprofundar os seus conhecimentos de língua 
espanhola. 
 
conteúdos programáticos 

1. Conteúdos fundamentais ao nível de: 
Teoria e prática gramatical (regras de fonética e ortografia, acentuação, 

artigos, pronomes, adjetivos, advérbios, tempos verbais, 
preposições, conetores discursivos, entre outros conteúdos); 

Expressão oral e escrita; 
Conversação/Comunicação; 
Compreensão auditiva e textual. 

2. Aplicação a contextos reais: 
Comunicações orais (diálogos/role-play) e escritas relacionadas com a 

atividade empresarial; 
Comunicação formal e informal; 
Reuniões e entrevistas; 
Correspondência empresarial; 
Outras situações: transportes, alimentação, alojamento. 
Temas relacionados com o funcionamento/atividade da empresa: gestão, 

marketing, vendas, etc. 

Comunicação Empresarial em Espanhol 
 

Live Training 

Katty Da Silva Ferreira 

É doutorada em Tradução pela Universidade de Aveiro. É investigadora 
colaboradora no Centro de Línguas, Literaturas e Culturas (CLLC) do De-
partamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. É docente 
de espanhol nos Cursos Livres no mesmo Departamento desde 2007. 

Coordenadora e formadora 


