
duração 
6 horas 
 
datas de realização 
a definir 
 
 
horário 
- dias 18 e 25 das 15h00 às 
18h00  
 
 
preço de inscrição 
135€ 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
descontos 
20% de desconto (108€) para 
quem efetivar (pagar) a inscri-
ção até 15 dias antes do início 
da formação. 
 
nota 
os descontos não são acumu-
láveis 
 
 
 
local de realização 
Live Training  
(por vídeo conferência) 
 
 
 
inscrições e informações 
virginiablopes@ua.pt  
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
A realização de reuniões, apresentações, conferencias, formações, internas ou 
externas, tornou-se hoje um desafio maior. 
A disponibilização de inúmeras ferramentas on-line e a pressão do imediato, 
trouxeram novos desafios para os quais não tivemos tempo de preparação, 
colocando em causa a nossa eficácia dessas comunicações. 
 
Conscientes da importância que a comunicação tem nos resultados, preparamos esta 
ação que tem como objetivo ajudar os participantes a melhorarem as suas 
competências de comunicação no ambiente digital. 
Os formandos terão oportunidade de treinar as suas competências, recebendo 
feedback do formador e dos restantes formandos. 
 
objetivos gerais 
- Adquirir técnicas para uma comunicação positiva: 
- Implementar estratégias comportamentais para criar apresentações com impacto. 
 
destinatários 
Este curso destina-se a qualquer profissional e/ou interessado em obter 
competências na hora de comunicar. 
 
conteúdos programáticos 
- Comunicação 
   - Os desafios da comunicação à distância    
   - Como ultrapassar as barreiras físicas impostas pela pandemia? Humanizar!  
- Como fazer apresentações em público on-line 
   - Postura, gestos e apresentação física  
- Expressões faciais e a direção do olhar  
   - Tom de voz e sorriso  
   - Iluminação e enquadramento do orador  
- Como comunicar e influenciar positivamente:  
   -  Ferramentas de Comunicação positiva  
   -  Técnicas de influência positiva  
- TREINO: simulação 

Comunicar com impacto no on-line  
 
 

Live Training 

A coordenação científico-pedagógica e a formação é da responsabilida-
de da Professora Judite Maria Manso docente de Marketing e Vendas 
na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda da Universidade 
de Aveiro. É Diretora Geral no IPRC – Instituto Português de Relações 
com o Cliente. Desenvolve funções de Consultoria nas áreas de Ges-
tão, Comercial, Estratégica, Marketing e Comportamental. 
É formadora, desde 2004, em algumas das mais conceituadas PME, 

ramo industrial, comercial e serviços. 

Coordenação e formadora 


