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Da criação da marca ao marketing pessoal e profissional.

No mundo competitivo em que vivemos possuir um grau académico, conhecer 

várias línguas e deter títulos de programas avançados não faz de nós o profissional 

mais bem qualificado. A estratégia para ser escolhido passa por saber identificar e 

comunicar os atributos distintivos. Ser carismático, ser diferente, pode vir a ser mais 

importante do que um currículo de várias páginas.

Um dos elementos capazes de distinguir uma pessoa de outra é, sem dúvida, a 

sua marca pessoal e o que esta revela. As marcas fortes favorecem as relações 

interpessoais, sendo indispensáveis e distintivas para abrir portas no mercado de 

trabalho e ao nível da carreira, constituindo um valor acrescentado no percurso 

profissional. Não esquecendo que a criação da marca antecede a estratégia do 

marketing pessoal.

Sobre o Curso

Benefícios

Metodologia
Privilegiamos o método construtivista, que coloca o participante no desempenho de 

um papel ativo, na medida do seu interesse. Constroem-se dinâmicas próximas da 

realidade com o propósito de criar as interações necessárias para criar, argumentar, 

chegar a conclusões e decidir.

• Apreender os conhecimentos da criação da marca pessoal numa sociedade rica 
em acontecimentos sociais, empresariais e em comunicação digital, a fim de criar 
relacionamentos duradouros e proveitosos nos negócios.

• Trabalhar questões como «Quais os meus objetivos? Qual o meu valor? O que é 
que me apaixona? O que me motiva a agir? O que deixo na memória dos outros? 
De que forma comunico? Onde e com quem?

• Entender como funciona uma estratégia de Marketing Pessoal bem executada, 
permitindo criar de forma coesa uma associação entre o que uma pessoa é e o 
valor que a sua marca detém.

• Criar o Plano de Ação da Marca e aplicar o Plano de Marketing Pessoal.

Destinatários
• Todos aqueles que pretendam trabalhar os conceitos da marca pessoal, com o 

propósito de elevar a carreira profissional e o posicionamento no mercado de 
trabalho.



Data: As edições decorrem durante o ano de 2021 no Porto, Coimbra e Lisboa

Horário: Sexta-feira 9h-13h/14h-18h | Sábado 9h-13h

Local: Presencial, a definir mediante número de participações

Duração: 12h

Conteúdos Programáticos

Data e Horário

• A força do Posicionamento – da visibilidade a ser uma referência;

• A força da Imagem – do ser ao parecer ou como a imagem impacta;

• A força do Comportamento – da confiança à atração;

• A força da Apresentação – da comunicação inteligente a ser recordado;

• A força do Marketing pessoal e profissional – da história de vida à estratégia de 

promoção.



Formação 

Maria Duarte Bello

Maria Duarte Bello é especialista na Marca Pessoal onde habilita as pessoas a 

tornarem-se no que elas pretendem ser e a transmitir o que pretendem. Como coach 

especialista em executive, team & life coaching tem como objetivo principal ajudar 

as pessoas a despertarem, cada dia, sentindo-se inspiradas, confiantes no trabalho e 

realizadas no final do dia. Possui mais de 25 anos de experiência em consultoria de 

public speaking, media training e protocolo empresarial.

É autora de vários livros, nomeadamente sobre as temáticas do coaching, 

comunicação e comportamento, etiqueta e protocolo, entre os quais se inclui “A 

Tua Marca Pessoal”, “Empresários à Conquista do Mundo - As regras do Protocolo 

Internacional”, “50 Segredos de Coaching para Portugueses” e “Top 10 dos Negócios”.

Doutora em Comunicação Social pela Universidade Complutense de Madrid, com um 

Master em Gestão de Imagem e licenciada em Direito. É Professora na ESCS-Escola 

Superior de Comunicação Social e docente convidada na formação de executivos de 

outras Universidades. Colabora regularmente em revistas especializadas.

A gestão do tempo pessoal, familiar e profissional é uma das temáticas desenvolvidas 

a par da liderança no feminino. Como mentora transmite a sua experiência a nível 

empresarial e pessoal. Tem 4 filhos.



Inscrição

Dados para faturação

Contactos

• Valor Corporate 1.280,00€ + IVA

• Valor membros Community 960,00€ + IVA  
https://www.ebc-community.pt 
 
Todos os valores apresentados são expressos em Euros e acrescem o IVA à taxa legal em vigor 
de 23%.

Inscreva os seus colaboradores nesta formação: 
Para aquisição de um PACK CORPORATE, a direção encontra-se disponível para 
esclarecer todas as suas questões.

Mínimo 10 participantes até um máximo de 15 por edição.  

Contacte-nos através do email academy@ebc-community.pt.

: 

Nome/Entidade: Contents 4Bizz – Conteúdos Empresariais, LDA.

NIF: 510461298

Morada: Rua Domingos Monteiro, Nº 5

Código Postal: 2730-262, Barcarena

Informação sobre o curso: academy@ebc-community.pt

Área financeira: contabilidade@ebh.pt
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