
 
 

 
Ciclo de Formação e Capacitação 
‘Protocolo, Etiqueta e Assessoria na Gestão Empresarial’  

 
 
Objetivos 

 Promover a aquisição de Conhecimentos sobre Normas Protocolares Empresariais e o 
reconhecimento da sua importância 

 Dotar os formandos de Competências Organizacionais de Eventos Empresariais 

 Capacitar os formandos de Recursos para a Gestão da Comunicação Estratégica, no 
âmbito do Protocolo de Relacionamento com os Media 

 Reconhecer as Diferenças Culturais e Comportamentos associados, como Variáveis 
Protocolares, em situações de Negócio 

 Compreender a importância da postura e do Dress Code na Etiqueta Corporativa, em 
diversos contextos 

 
Destinatários 

 Administradores e Gestores Executivos 

 Responsáveis pela Comunicação, pelas Relações Públicas, pelo Marketing e pela 
Organização de Eventos e Protocolo 

 Assessores e assistentes executivos; secretárias de administração e direção 

 Profissionais que pretendam adquirir competências ao nível do Protocolo Empresarial 
 
 
 
Programa 
Enquadramento do Protocolo num conjunto de normas de atuação eficazes no 
relacionamento e na comunicação com diversos públicos 

 
 

Módulo 1 – Protocolo Oficial, Empresarial e Multicultural (4h) – maio 2019 
 

1.1. Os tipos de protocolo 
1.2. Etiqueta, cortesia e cerimonial 
1.3. Apresentação e cumprimentos 
1.4. Ordem de discursos 
1.5. Os símbolos nacionais portugueses 
1.6. As precedências oficiais e sociais 

 



Módulo 2 – Receber e Conviver – Procedimentos e Comportamentos (4h) – maio 2019  
 

2.1. Os atos oficiais 
2.2. Os atos internos, o manual de protocolo 
2.3. Almoço de negócios 
2.4. As viagens de trabalho 
2.5. A netetiqueta e o (ainda) Cartão de Visita 
2.6. O uso do telemóvel 
2.7. As ofertas e os brindes 

 
Módulo 3 – O Seating e a Etiqueta Corporativa – Procedimentos e Comportamentos (4h) – 
junho 2019 
 

3.1.  No automóvel 
3.2.  À mesa das refeições: tipos de mesa 
3.3. Na plateia 
3.4. Na mesa de honra 
3.5 O dress code 
3.6.  A proxémica e a kinésia 
3.7. O papel do anfitrião e do convidado 
 

 
Módulo 4 – O Protocolo Internacional (4h) – junho 2019 

4.1.  Hábitos e diferenças culturais nas negociações e/ou receções 

 
Módulo 5 – O Protocolo Internacional (4h) – setembro 2019 
 

5.1. Apresentação e enquadramento em vários países (a definir) tabus, hospitalidade, 
religião, hábitos e estratégias de negociação 
 

Módulo 6 –Media Relations no Protocolo Empresarial (4h) – outubro 2019 
 

6.1. Como ser notícia: A assessoria de imprensa como ferramenta de gestão na 
promoção da identidade, valor e confiança da marca/instituição 
6.2. Os critérios de noticiabilidade: Atualidade, significado e interesse 
6.3. Os recursos da Assessoria de Imprensa: O press release, a conferência de imprensa, 
o clipping, o follow up, o dossiê de imprensa, a entrevista, o briefing, o press kit e outros 

 6.4. Gestão e prevenção da Crise Mediática: Tipos de crise e meios de ação 
 6.5. O media training 
 
Módulo 7* – Organização de Eventos (4h ou 8h) – novembro 2019 
 

7.1.  Os tipos de eventos 



7.2.  O pré, o durante e o pós evento 
7.2.1 O agendamento do evento 
7.2.2 O planeamento SMART 
7.2.3. A estratégia de comunicação 
7.2.4. A afetação de recursos 
7.2.5. O orçamento 
7.2.6. A avaliação 

 
Nota: *O módulo 7 pode vir a ser dividido em dois, passando a duas sessões de 4 horas cada. 
 
Custo*: Associados da AECOA: 50€/Módulo (workshop) 
    Não Associados da AECOA: 60€(Módulo (workshop) 
   *Acresce o IVA à taxa em vigor 
 
DESCONTO: 15% na subscrição dos 4 primeiros módulos 
 
Informações/Inscrições: angela.amorim@aecoa.pt | 256 668 824 
 
https://docs.google.com/forms/d/16oRvjKOTs-hIMGLklgi_9_U03Ad67_DVuzuHWlABJGk/edit 
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