


Módulo 4 - Apresente o seu projeto

Unidade 1- Criar um ficheiro para a 
apresentação - marketing e 

comunicação



TÓPICOS do módulo

• Aspetos essenciais da Comunicação e Falar em Público 
• A chave reside em fazer um discurso impactante
• Como fazer uma boa apresentação
• “O que fazer” e “O que não fazer”



Conceitos-
chave

Definições e 
explicações

Exemplos Questões & 
Conclusão

O RESUMO DA NOSSA SESSÃO



Conceitos-
chave



CONCEITOS-CHAVE

Ao longo deste módulo, será capaz de compreender :
• O que é preciso para preparar uma apresentação eficaz e como captar 

o interesse do seu público. 
• Quais são os elementos básicos e essenciais para falar em público e 

como parecer credível.
• Quais são as "ferramentas" mais fiáveis para conduzir uma 

apresentação com impacto.



Definições
& explicações



DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES (1)
O falar em público é uma competência essencial no domínio da
empregabilidade e da iniciativa "empresarial" e as suas regras de ouro
podem variar de contexto para contexto.

Não há fórmulas escritas para cada cenário provável.
Os comunicadores bem sucedidos equilibram e avaliam a sua

comunicação baseando-se numa série de elementos essenciais e
gerais adquiridos ao longo de anos de formação.



DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES (2)
Estudos psicológicos revelaram que, no processo da
Comunicação, as "palavras" representam apenas 7%, o tom
de voz representa 38% e o restante é ocupado pela
Linguagem Corporal (Mehrabian, 1972).
Estas conclusões têm implicações nas estratégias a adotar
nas formações sobre Falar em Público.

Atente nas reações "não-verbais" dos seus interlocutores,
tente ler as suas emoções e concentre-se na relação.
Como disse uma vez o famoso Economista Peter Drucker:

“O mais importante na comunicação é ouvir o que não é 
dito”



DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES (3)
A chave reside em fazer um discurso impactante
Uma vez mais, depende efetivamente do contexto:
• Está numa reunião agendada?
• Conhece pessoalmente os interlocutores ou está a falar com o público

online?
• Qual é a sua posição institucional? (Com quem está a falar?)
• Onde está a decorrer o seu discurso?
• Pode utilizar alguma ferramenta de apoio visual?
• Etc.



Exemplos



Com base nas informações que possuímos, o vetor da nossa mensagem
pode ser apoiado por (ou estruturado em):

 Um Plano de Negócios – num contexto consideravelmente formal,
será necessário apoiar a apresentação com um documento que
resuma todos os aspetos técnicos do nosso discurso.

Os Planos de Negócios são essenciais quando o interlocutor está
interessado em informação quali-quantitativa aprofundada, como
acontece no caso dos bancos e investidores.



 Apresentação Powerpoint, slides, breves videoclipes, mapas
conceptuais, etc. - suportes gráficos que mostram visualmente o que
pretende comunicar são sempre uma vantagem.

As regras são simples:
- Mantenha contacto visual com o seu público
- Seja conciso e eficaz
- Valorize quadros, gráficos e imagens
- Concentre-se em conceitos-chave em vez de 

conceitos gerais 



Como fazer uma apresentação em PowerPoint

o texto destaca-se no fundo
as imagens são exactas
o desenho é claro



Como NÃO fazer uma apresentação em PowerPoint

• o texto é difícil de ver
• as cores são incómodas para os olhos
• o fundo não é claro



Como NÃO fazer uma apresentação em PowerPoint

• o texto é difícil de ver
• as cores são incómodas para os olhos
• o fundo não é claro



Como NÃO fazer uma apresentação em PowerPoint

• o texto é difícil de ver
• o fundo torna o texto pouco claro
• o texto é demasiado denso



Como fazer um panfleto

https://www.canva.com/
CANVA is a free tool to 
design your flyers

• O texto é 
percetível

• As cores não são
incómodas para 
os olhos

• as imagens são 
claras e 
explicativas



Como NÃO fazer um panfleto

• é difícil perceber 
o conteúdo do 
texto

• as imagens são 
confusas



O design do seu panfleto começa com uma reflexão muito simples: A
que se destina? (ou seja, qual a mensagem chave).
Um panfleto não é mais do que um simples pedaço de papel que exibe
informação essencial sobre algo; neste contexto, o seu panfleto deverá
conter:
• Local de encontro (e hora)
• Itinerário
• Fotos e antevisões dos locais de interesse
• Outras informações relevantes (refeições, sugestões de vestuário,

etc.)
• O que esperar da visita



Questões & 
conclusão



O QUE PRECISA RETER…

• Os oradores bem sucedidos estão bem conscientes de que a comunicação
é uma questão de "como as coisas são ditas" e não de "o que é dito".

• Ter cuidado tanto com o teor da mensagem como com a própria
mensagem.

• Todas as comunicações ocorrem em contexto temporal e espacial – não
subestime o impacto destas variáveis.

• Registe o seu desempenho e tente autoavaliar os seus progressos.
• Tente utilizar a ferramenta mais adequada para apoiar eficazmente o seu

discurso.
• Supere o medo da autocrítica e aprenda a ser o seu melhor crítico.



PARA APROFUNDAR O TEMA

• Ligações, recursos, bibliografia, referências, etc.
Examples of great presentations
How to create an Elevator Pitch with examples
The Art of the Elevator Pitch - Harvard Business Review
6 Elevator Pitch Examples to Inspire Your Own
The Top 10 Communication Skills You Need to Learn in 2020
9 Effective Communication Skills - Habits for Wellbeing
How to Create a Good Concept Map
What Is a Concept Map and How to Do Concept Mapping



http://citiesbyheart.aeva.eu/

Este projeto é financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas a opinião dos autores e a Comissão
não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação nela contida.


