
 
 

Partindo do princípio que Pessoas com 

Marca, contribuem para valorizar as 

nossas Empresas.  
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1ª Vez em Cabo Verde 

Curso “RESGATAR  

a NOSSA MARCA 

PESSOAL” 

Nasci em São Vicente e toda a minha infância e 

parte da pré-adolescência, foi vivida nas ruas e 

escolas do Mindelo, de onde saí com 12 anos de 

idade, já com África a correr-me nas veias e 

convicto que este seria sempre o meu lugar.  

A vida levou-me para mil e um outros lugares, 

numa carreira multifacetada, que começou no 

turismo e que passou, pelo marketing 

farmacêutico, a minha grande escola.  

Visitei, entretanto, 54 países, trabalhei e colaborei 

em alguns deles com pessoas que me enriqueceram 

imensamente a todos os níveis.  

Tornei-me um cidadão do mundo. Sinto-me um 

tremendo privilegiado por ter tido a oportunidade 

de conviver em todas as latitudes, com realidades 

sociais e culturais tão diversas.  

Essa, será porventura a minha maior conquista e a 

minha maior riqueza. Tudo que trago dentro, desde 

as minhas origens africanas aos mundos que 

descobri, trouxeram-me onde estou hoje. 

Hoje estou convicto que se não estivermos 

conscientes da nossa Marca Pessoal e não 

respeitarmos os nossos “algoritmos” internos, e a 

nossa essência, ficam promessas por cumprir e 

sonhos por realizar  

[Paulo Azevedo] 

 OBJETIVOS 

• Identificar a nossa marca pessoal 

• Auxiliar e conciliar propósito pessoal e 

empresarial 

• Adquirir ferramentas para uma comunicação 

mais impactante 

• Harmonizar e aproximar pessoas e empresas 

• Porque Pessoas com Marcas constroem 

empresas mais fortes e produtivas 

 CONTÉUDO PROGRÁTICO 

DIA I - MARCA PESSOAL “Resgatar a nossa 
Marca Pessoal” 

INICIO – 9h00 

• Autenticidade e Propósito 

• Intencionalidade e Consistência 

• Em Busca da Essência 

• Somos o que Treinamos 

• Objetivos vs Crescimento 

• Reconhecer os Sabotadores 

• Consciencialização / Reflexão / Acção 

• Em busca do Sweet Spot 

• O que me Distingue dos Outros 

• Foco – Objetivos vs Crescimento 

BREAK - 11h00 

• Inteligência Emocional 

• Harmonia e Gestão de Energia 

• Os Elementos da Marca Pessoal 

• 13h00 – FIM DOS TRABALHOS 

DIA 2 - PESSOAS & MARCAS (Corporate) 

INICIO – 9h00 

• Comunicar com Empatia 

• A Comunicação Não Verbal 

• Comunicação com Impacto 

• Marketing Pessoal na era digital 

• Como produzir Conteúdos 

Gestão da Comunicação Digital 

• Os 10 Mandamentos da Etiqueta Digital 

• Narrativa e Storytelling 

• Produção de Vídeos 

• Pitch Online 

BREAK - 11h00 

• Pessoas e Marcas (Corporativo) 

• As Interpretações do Cérebro 
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• O que é o Sucesso? 

• The Happiness Plan 

 DESTINATÁRIOS 

• Empresários e empreendedores 

• Gestores e Quadros Técnicos  

• Consultores 

• Universitários 

 LOCAL, DATA, DURAÇÃO, HORRÁRIO 

SAL: 

• Hotel OÁSIS Belo Horizonte  

• 30 e 31 de março, das 09h00 às 13h00 

SÃO VICENTE: 

• Sala de Conferências da CCB 

• 04 e 05 de abril, das 09h00 às 13h00 

 MATERIAL DE APOIO & CERTIFICADO 

Serão fornecidos os seguintes materiais de apoio, 

já incluídos no valor do curso: 

• Documentação do curso  

• Certificado de Frequência, emitido pela CCB 

• Dossier técnico pedagógico 

 CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO 

• Inscrição em www.camara.cv/marca-pessoal/ 

• Data limite de inscrição – 24 de março 

• Valor da taxa de inscrição, até 24 de março: 

• Membros-associados - 9.100 ECV 

• Terceiros – 12.285 ECV 

 

 

 

 

 

 

 ADIAMENTOS, CANCELAMENTOS, 
SUBSTITUIÇÕES E NÃO COMPARÊNCIAS  

Cancelamento 

São aceites cancelamentos de inscrições até 10 

dias uteis antes da data de início do evento, sem 

penalizações. Cancelamentos com menos de 7 

dias uteis antes da data de início do evento, 

sujeitam-se a penalizações, referentes a encargos 

administrativos e logísticos na ordem dos 50% do 

valor da inscrição 

Substituições  

Substituições de participantes são permitidas sem 

qualquer penalização, desde que comunicadas à 

CCB, até 2 dias antes da data de início do evento 

Não comparências  

Não comparências à data de início do evento, sem 

prévio cancelamento, implicam pagamento total 

(100%) da inscrição 

 FINANCIAMENTO  

O projeto é financiado por: 

• OÁSIS GRUPO 

• Associação das Mulheres Empresárias e 

Profissionais de C.V 
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