
GESTÃO DE EVENTOS 

200 HORAS
 

julho de 2020

2ª A 6ª FEIRA 

09.30 às 16.30

 
O curso de Gestão de Eventos é dirigido a todos os interessados em dotar e
desenvolver competências e adquirir conhecimentos para o trabalho na área da
organização e gestão de eventos.
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Conscientizar o profissional sobre a importância de eventos dentro do atual planeamento
estratégico corporativo nos diferentes mercados.

Aprimorar o desenvolvimento de habilidades essenciais e competências técnicas
necessárias para uma adequada organização e gestão de eventos em sintonia com a
missão da empresa, o segmento de negócio, público-alvo e segmento de mercado.

Capacitar e preparar o profissional com visão global para planear, desenvolver, executar
e controlar a realização de eventos e seu impacto no marketing estratégico.

 

 

 
 
 
0497 - Desenvolvimento de conceitos para projetos de organização de eventos
0503 -Planeamento, encadeamento e calendarização de atividades de eventos 
0509 - Planeamento e implementação de atividades promocionais, de marketing e vendas
em eventos
0517 - Língua inglesa - planeamento e gestão de recursos
 
 

 

DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS

Módulos
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0503 - Planeamento, encadeamento e calendarização de atividades de eventos 
Planeamento, encadeamento e calendarização das atividades de um evento
Identificar requisitos
Timing e encadeamento das atividades
Distribuir funções e responsabilidades
Elaboração de planos gerais
Consequências de um planeamento inadequado
 
 
0509 - Planeamento  implementação de atividades promocionais, de marketing
e vendas em eventos
Processo de marketing e vendas – visão geral
Análise do mercado
Elaboração um plano de vendas
Monitorização da eficácia do plano de vendas
Promoção e marketing de eventos
 
 
0517 - Língua inglesa - planeamento e gestão recursos 
Linguagem básica aplicada ao planeamento e afetação de recursos
Linguagem técnica da área profissional
 

0497 - Desenvolvimento de conceitos para projetos de organização de
eventos
Estrutura dos projetos de organização de eventos
Definição dos objetivos do evento
Realizar pesquisa adequada
Público-alvo
Design do evento
 
 
 

CONTEÚDOS
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BOLSAS E APOIOS AOS FORMANDOS

CERTIFICAÇÃO

No final de cada modulo os participantes receberão um Certificado  de
Qualificações, quando alcancem os objetivos definidos e com participação
em, pelo menos, 90% da duração da formação.

- Bolsa de formação (atribuída a formandos que não estejam a usufruir de
subsídio de desemprego ou rendimento de inserção social) 
- Subsídio de alimentação
- Subsídio de transporte

Espaço equipado com todos os recursos didáticos necessários, mobiliário que
respeite as regras de ergonomia dos formadores e dos formandos.
Espaço amplo o suficiente para permitir a concretização de dinâmicas de grupo.
As sessões serão participadas e dinamizadas a partir de:
- Exposição
- Exercícios de apropriação
A avaliação da formação é constituída por testes e/ou trabalhos.
Documentação de apoio com o desenvolvimento de temas abordados durante a
formação.

METODOLOGIA DE ENSINO


