
>> PRODUÇÃO DE EVENTOS
O papel do produtor; 
Tipos de trabalho. 
Locais e venues; 
Dossier de produção/caderno de encargos; 
Legislação; 
Protocolo; 
Eventos: culturais, desportivos, empresariais/corporativos, de moda, música, 
eco-friendly.

>> PENSAMENTO ESTRATÉGICO
Estruturação de pensamento estratégico e de ideias, identificação de áreas de 
patrocínio, construção e apresentação de propostas.

>> TEAMBUILDING
O trabalho em equipa e suas dinâmicas;
Criatividade;
O processo criativo. 
Metodologias.

>> GESTÃO E PLANEAMENTO
Gestão, organização, calendarização, orçamentação;
Equipas;
Marketing e comunicação;
Plano de comunicação; 
Merchandising; 
Parcerias e Patrocínios.

# SINOPSE
Face mais visível de um plano de promoção, os eventos obedecem a uma estratégia de marketing de um produto ou ideia e são, não raras vezes, 
instrumentos poderosos de comunicação. O mais importante neste curso é perceber as dinâmicas na criação, produção e promoção de um evento e 
na forma como ele se pode encaixar na estratégia global de uma empresa ou instituição.

# DESTINATÁRIOS
Para pessoas com sentido prático, empreendedoras, com visão criativa 
que gostem de concretizar projetos, gerir equipas e lidar com as áreas do 
espetáculo.

# CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
Conhecimentos de inglês;
Conhecimentos gerais de informática na ótica do utilizador;
Conhecimentos gerais de navegação e consulta na Internet,
Entrega de CV e entrevista individual. 

# SAÍDAS PROFISSIONAIS
Empresas de eventos, promotores de espetáculos, organização de festivais, equipas de marketing e ações especiais, agências de publicidade, agências de meios, 
produtoras de televisão.

# MEIOS

# CONTEÚDOS DO CURSO

COMUNICAÇÃO DESIGN VÍDEO WEB FOTOGRAFIA SOM

Utilização de salas técnicas de acordo com as necessidades
dos projectos curriculares.

>> PITCHING
Apresentações; 
Exposição e defesa da ideia; 
Debate; 
Mind mapping.

>> 2 PROJETOS CURRICULARES

>> EMPREENDEDORISMO
Preparação do portfólio pessoal. Apresentação espontânea. Dinâmica de grupo 
no âmbito da entrevista de trabalho. Entrevista para início prática laboral.  

Todos os cursos da ETIC_Algarve conferem créditos pelo Sistema Europeu de 
Acumulação e Transferência de Créditos (ECTS)

# PRODUÇÃO DE EVENTOS
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Datas:  OUTUBRO 2014 a JULHO 2015
Duração: 250h
Formandos: 8 a 16
Dias: 2ª e 4ª feiras
Horário: 19h às 23h
Início aulas: 6 de OUTUBRO CURSO TÉCNICO 1 ANO



# PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Opções de pagamento: 
75€ (inscrição) + [ 9 x 261€ ]
ou
150€ (inscrição) + [ 12 x 196€ ]

Descontos*:
a. p/ inscrições de 01/06/14 até 31/07/14 | 7,5%
b. p/ inscrições de 01/08/14 até 30/08/14 | 5%
c. pronto pagamento até 31/07/14 | 10%
d. pronto pagamento até 06/10/14 | 7,5% 
e. pronto pagamento ex-aluno  | 15%
f.  ex-aluno    | 10%

* Sobre o valor total do curso - Descontos não acumuláveis

Condições especiais de financiamento:
Parceria com o Banco Santander Totta - Balcão Carvoeiro
Contacto: edmundo.inacio@santander.pt
                   282 350 730  /  938 881 626

# INSCRIÇÕES / INFORMAÇÕES
As inscrições decorrem entre junho e outubro, até ao início das aulas, 6 
de outubro, enquanto existirem vagas nos cursos. 
Podem ser efetuadas após verificadas as condições de admissão e 
mediante o pagamento da inscrição e apresentação de:

>>  Curriculum Vitae / Biografia (entregue na entrevista de candidatura)
>>  1 foto tipo passe (digital ou impressa)
>>  Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão
>>  Cartão de Contribuinte do aluno / responsável de pagamento
>>  Certificado de habilitações
>>  Comprovativo de morada do aluno / responsável de pagamento
     (recibo eletricidade, água, telefone)

# CONDIÇÕES GERAIS
>>  O programa do curso pode ser alterado desde que se verifique 
a necessidade de adequação técnico-pedagógica.

>>  Excecionalmente, poderão ser marcadas aulas fora do horário da turma 
de forma a: possibilitar formação prática mais intensiva; repor aulas; 
responder a qualquer situação devidamente ponderada.

>>  As aulas técnicas podem realizar-se fora do horário estipulado 
(podendo a acontecer a sábados, domingos e/ou feriados).

>>  A duração de cada aula pode variar em função da sua natureza teórica 
ou prática.

>>  Em aulas práticas, a turma pode ser dividida em grupos de forma 
a tornar a aprendizagem mais rentável, respeitando-se sempre a carga 
horária do curso por aluno. 

>>  Em determinados módulos poderão existir aulas de Apoio ao Projeto, 
aulas sem formador para desenvolvimento de exercícios aplicados 
(não contabilizadas nas horas de formação e variam consoante o curso)

>>  A ETIC_Algarve pode efetuar a substituição de um formador, desde 
que considere ser necessário responder de forma mais eficaz 
aos objetivos propostos.

>>  A abertura de cada curso/turma/horário está condicionada 
a um número mínimo de inscrições.

>>  A inscrição no horário pretendido é limitada ao número de vagas 
disponíveis.
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# PARCERIAS / PROTOCOLOS

+INFO
+351 282 111 494
+351 960 309 550

www.eticalgarve.com
info@eticalgarve.com

Mercado Municipal de Faro
Loja ETIC_Algarve / 8500-151 Faro

Rua Vicente Vaz das Vacas nº 41 A
8500-611 Portimão

Sede Faro Polo Portimão

ESCOLA 
DE TECNOLOGIAS
INOVAÇÃO 
E CRIAÇÃO 
DO ALGARVE


