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DISGCOPS003 

Apresentações de Grupo com Máximo Impacto – Técnicas de Planeamento, 

Coordenação e Apresentação 

Objetivos Gerais 

Este Curso pretende dotar os participantes dos skills, técnicas e métodos que lhe permitirão 

aumentar a eficácia do contacto com o grupo. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes deverão ser capazes de preparar, definir, estruturar e 

executar apresentações eficazes e com impacto. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a Diretores, Quadros Superiores, Técnicos e todos os profissionais que 

necessitem de fazer apresentações para grupos de forma profissional e com grande impacto. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

12 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Técnicas de Apresentação 

 A apresentação de conteúdos como um processo estruturado; 

 Caraterísticas de um bom apresentador; 

 As diversas fases da apresentação: Preparação, Estrutura e Exposição. 

Módulo II - Preparação e Definição da Estrutura da Apresentação 

 Finalidade e Objetivos; 

 Análise Prévia do Público-alvo; 

 Elaboração e Formalização de um Plano Geral; 

 Desenvolvimento das ideias chave; 
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DISGCOPS003 

 Definição da documentação e suportes a utilizar. 

Módulo III - A Exposição 

 Desenvolvimento do autocontrole e autodisciplina; 

 Estabelecer contacto com o grupo: ice-breakers e dinâmicas de grupo; 

 A expressão e linguagem corporal; 

 O controlo da voz e o ritmo; 

 O discurso dinâmico; 

 A importância do estilo pessoal; 

 O fecho da apresentação. 

Módulo IV - Técnicas para Maximizar o Impacto das Apresentações 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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