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WORKSHOP | 10 Abril 2012  

14h30 – 17h30 – Rua dos Mercadores, n.º 43 A – Évora 

Marketing Pessoal e Empreendedorismo 
 

Destinatários: Beneficiários do CLDS de Évora; desempregados; recém-licenciados; jovens à 

procura do 1.º emprego e todos os indivíduos que pretendam adquirir ou desenvolver 

conhecimentos e competências na área do Marketing Pessoal e do Empreendedorismo. 

 
Enquadramento: Que ligação existe entre marketing pessoal e empreendedorismo? O Marketing 
Pessoal tem a ver com a imagem que cada um de nós projecta nos outros ou, dizendo de outro 
modo, no mercado. Sendo um processo contínuo de desenvolvimento pesssoal, um bom marketing 
pessoal é uma ferramenta indispensável ao empreendedor.  
 
Conteúdos: 

 A importância do Marketing Pessoal 

 Começar por sonhar para concretizar 

 Quem sou eu? Seria o meu próprio cliente? 

 A necessidade de um Marketing Kit 
 
Objectivos:  

 Promover o empreendedorismo; 

 Estimular a reflexão individual e colectiva sobre a importância do Marketing Pessoal e 
do Empreendedorismo, num contexto de procura activa de trabalho e de criação do 
próprio emprego.  

 
Metodologia: Priviligiar-se-á uma metodologia experimental participativa, conjugada pontualmente 
com os métodos expositivo e interrogativo. O indivíduo será convidado a treinar as suas próprias 
competências, a partir da realização de exercícios práticos que poderão passar pela criação de um 
projecto pessoal e/ ou profissional. 
 
Facilitadora: Maria Luísa Silva (Técnica Responsável do Eixo 1 – Emprego, Formação e 
Qualificação do CLDS de Évora; Economista e Formadora; Licenciada em Economia, Mestre em 
Gestão – área de especialização em Recursos Humanos, tem Pós graduações em Gestão pelo 
Valor e em Administração Pública e Desenvolvimento Regional na perspectiva das Comunidades 
Europeias). 
 
Parceiros Media: Grupo Diário do Sul/ Rádio Telefonia do Alentejo e Jornal A Defesa.    

 
 
Enquadramento CLDS de Évora: 
Eixo 1 – Emprego, Fornação e Qualificação 

 


