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CURSO
Curso Técnico de Gestão de Eventos, Relações Públicas e Marketing

ÁREA
342 Marketing e Publicidade

DURAÇÃO
400 Horas (120 H teórico-práticas + 280 H de Formação em Contexto de Trabalho).

FINALIDADE
Este curso tem como finalidade formar profissionais no ramo da Organização e Gestão de Eventos e 
Relações Públicas, que possam prestar serviços em empresas nestas áreas.

DESTINATÁRIOS
O curso Técnico de Gestão de Eventos, Relações Públicas e Marketing dirige-se a todos os interes-
sados em adquirir, melhorar ou atualizar os seus conhecimentos e competências técnicas no âmbito 
do desenvolvimento e gestão de eventos, Relações Públicas e Marketing.

REQUISITOS DE ACESSO
 Idade igual ou superior a 18 anos.
 9o ano escolaridade ou equivalente;
 Conhecimento informático / utilizador;

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
 Documento de identificação pessoal (BI ou CC);
 Número de Contribuinte (NIF);
 Certificado de Habilitações

METODOLOGIA DE ENSINO DE APRENDIZAGEM
A metodologia de ensino-aprendizagem passará por uma organização da formação enquanto for-
mação presencial em sala, em que o formador assume o papel facilitador das aprendizagens.
Será privilegiada uma metodologia e formação focada nas necessidades específicas e nas expec-
tativas reveladas pelos formados, com recurso às seguintes técnicas de dinamização, sempre que 
sejam adequadas ao perfil da turma: exploração de casos práticos e simulações de casos de inte-
resse para as temáticas que estão a ser trabalhadas, de forma pedagógica, nos quais os formandos 
deverão pôr em prática os conhecimentos adquiridos.
A metodologia a adotar assenta na articulação de um manual teórico (para estudo), como recursos 
pedagógicos de apoio especialmente concebidos, bem como esclarecimentos e simulações de en-
sino-aprendizagem em sala (análise e avaliação de comportamentos pedagógicos).
O formador deve adotar uma atitude de mediador ao longo do decorrer da ação, assumindo o papel 
de consultor e organizador de ideias e métodos de trabalho.

RESULTADOS ESPERADOS APÓS A FORMAÇÃO
No final da formação, os formandos deverão estar aptos a:
 Trabalhar nos departamentos de relações públicas;
 Apoio ao departamento de organização de eventos;
 Descrever os princípios básicos da organização de eventos;
 Descrever os princípios básicos das relações públicas.

Curso Técnico de Gestão de Eventos, 
Relações Públicas e Marketing

OBJETIVOS GERAIS
Este curso pretende:
  Formar profissionais habilitados para exercer funções em empresas, departamentos de relações 

públicas e organização de eventos;
 Dotar os formandos de sólidos conhecimentos para poderem desempenhar funções de forma eficaz e 

com o máximo de profissionalismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar as atividades necessárias para gerir o evento:
  Criar um gabinete de eventos
  Monitorizar a implementação das atividades planeadas
  Identificar potenciais situações de emergência em eventos
  Identificar as funções e objetivos das relações públicas
  Identificar os diferentes grupos de interessados na organização
  Reconhecer os destinatários das ações de relações públicas, utilizando as formas mais adequadas 

para com eles comunicar
  Identificar e usar as redes sociais para concretizar objetivos das relações públicas
  Comunicar de forma adequada com os órgãos de comunicação social

Conteúdos da Formação

Módulo 1
Introdução ao Marketing Digital.
Módulo 2
A importância do Relações Públicas e do Marketing na Comunicação,
numa Organização.
Módulo 3
Noções Básicas do Marketing/Marketing de Eventos.
Módulo 4
Relações Públicas - Diferenciação dos grupos de interessados e dos seus destinatários.
Módulo 5
O Protocolo, sua noção e derivações
Módulo 6
As relações públicas como ferramenta diferenciadora nos eventos
Módulo 7
A Gestão de Eventos
Módulo 8
Tipos de planos do evento
Módulo 9
Sustentabilidade, risco e segurança
Módulo 10
Gabinete do evento/ sala de produção
Módulo 11
Implementação dos planos
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Total 140h

Formação em contexto de trabalho 260h

Total 400h
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RECURSOS PEDAGÓGICOS E DIDÁTICOS
No que concerne aos recursos pedagógicos, serão usados manuais, artigos da especialidade, exer-
cícios pedagógicos, documentos formais exemplificativos, ao longo das sessões.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Neste curso a avaliação processa-se em três fases distintas: avaliação inicial, avaliação formativa 
e avaliação sumativa.

BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA
  Noronha, M. & Cangemi, J. (1992) Marketing e Venda. Lisboa: Clássica Editora.
  Mallen C., & Adams, L.J. (2013). Gestão de eventos esportivos, recreativos e turísticos: dimensões

teóricas e práticas. Barueri: Manole.
  Vieira, J. M. (2015). Eventos e turismo: Planeamento e organização. Lisboa: Edições Sílabo.  Des-

crever os princípios básicos da organização de eventos;
  Watt, D. C. (2007). Gestão de eventos em lazer e turismo. Porto Alegre: Bookman.
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