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APRESENTAÇÕES DE SUCESSO 
DESCRIÇÃO GERAL 

C�� ���� �����	
� �������-se dotar os formandos de competências e 
ferramentas para que possam realizar apresentações de sucesso, o que 
�a����� � �������� � ������� ��� � ��a��� ���
� ����, ���������� ��

v�������� �� �������� � ���������	
�, ����������-se-
� �� ����������
erros, mitos e a importância de uma boa preparação.  

OBJETIVOS 
E��� �	
� ��� ���� ������v� ������ �� ��������������� � a� ���

�����������, �� � �������� ������ � ���� ����������� � ������ �a�

�����ae�, ����e�� � ���������	���, ����e� � �����, �������� �

���������	
�, ����� ����, �a��� �� ������������� � ������������ ���� �

improvisação. 

DESTINATÁRIOS 
E��� �	
� ������-se a Gestores, Quadros médios e superiores e 

colaboradores que exerçam funções de coordenação de equipas ou de áreas 
funcionais, ou que pela sua função necessitem de aumentar competências 

nesta área.  

�ONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
· Características de um bom apresentador - Identificação dos pontos fortes e 
������ � �����f 

·Como usar a inibição e a tensão de forma estimulante desenvolvendo 
�a��������e� � �a�������e���f 

·� �������
� � � e���a���� �������e,  controlo da voz e ritmo; 

·� ���a��� � � ������ ���� � ����e� ������ef 

·P������	
� � ���������	ão e as diversas fases da mesma – ����, ������v�,
�p�e���-�ev�, ��������	
� � �e��� ������e, ��a�����	
�, ����e�� ��

�a������ � ����
� � �����f 

·� ������ ���� � ����a��, �����	
� � ���� � e���a���� � �����f 

·!��������� ����� � ����� � �a����� " ����sentação – v�������� �

��v��������f 

· I����� ���� � ������	
� ��� � ��a�� – dinâmicas de grupo, ice-����b���,
����f 

·A importância da improvisação como forma de adaptação a situações 
�����v����� – ���� � �a������, ���t����� � ��a��, �������v���, ����f 

· O fecho da apresentação, análise e melhoria contínua. 

#RÉ-REQUISITOS 
N
� ��e���v�e 

DURAÇÃO 
2$ ����� 

�ALENDARIZAÇÃO E PREÇO SOB CONSULTA 
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