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Seminário “Presenting in English”  - 2 dias  

Introdução 

Estudos recentes demonstram que a grande maioria dos profissionais, quadros técnicos, 
quadros superiores, executivos (gestores, médicos, engenheiros, etc.) que necessitam de 
comunicar para uma audiência internacional, utilizando o Inglês como língua estrangeira, 
fazem-no de forma pouco confiante. Muitos sentem até desconforto e estão conscientes de 
que a sua mensagem poderia ser comunicada de uma forma mais eficaz. 

 
Fazer uma apresentação numa língua estrangeira pode ser bastante desencorajador. 
Contudo, quando são adquiridas as competências, juntamente com a terminologia e 
vocabulário da língua inglesa, próprios de uma apresentação, ai estaremos aptos a falar em 
público com convicção e a estimular interesse na nossa audiência. Além disso, ajuda-nos a 
avançar nas nossas carreiras profissionais e pode ser uma fonte de satisfação para nós e de 
inspiração para os outros.  
 
Conteúdos programáticos: 
 

O uso da língua inglesa  
 

 Elaborar uma boa introdução (apresentar-se, introdução da apresentação) 
 Introdução e utilização de palavras e frases de ligação, enfatizar determinados 

pontos 
 Descrever gráficos e tendências  
 Vender a mensagem e estimular interesse 
 Concluir   
 Responder eficazmente às perguntas 
 Exercícios práticos (presentation practice) 

 
Competências de comunicação: 

 
 O que gera uma boa apresentação? 
 Formas de organizar e estruturar uma apresentação (uso de testemunhos) 
 A arte de persuadir 
 “Visual aids” 
 Linguagem corporal 
 Finalizar / lidar eficazmente com as questões 
 Como avaliar a eficácia de uma apresentação 

 
 
Dirigido a: Executivos, quadros superiores, quadros técnicos, profissionais e 
licenciados que utilizem ou que possam vir a utilizar no futuro a língua inglesa, como 
língua estrangeira, na qualidade de oradores em seminários, conferências e reuniões, 
quer na apresentação de projectos ou na venda de produtos ou serviços. 
 
Acompanhamento pós-acção de formação: Acções de “follow-up” podem ser 
organizadas para reforçar a aprendizagem e identificar as dificuldades que o formando 
possa vir a ter na aplicação dos diversos conhecimentos adquiridos. 
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