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OBJETIVOS DO CURSO

Obter ferramentas para a construção 
de uma imagem pessoal e profissional 
alinhando os seus valores pessoais com 
os valores da empresa que representa ou 
poderá vir a representar

Identificar os principais conceitos de 
Coaching

Utilizar ferramentas de análise e 
desenvolvimento pessoal que lhe permitam 
potenciar o posicionamento da sua 
imagem online e offline quer em ambiente 
pessoal ou corporativo

A QUEM É DIRIGIDO

Consultores de imagem
pessoal ou corporativa Influenciadores Digitais

Profissionais de Recursos 
Humanos Empreendedores

Líderes de equipas

que pretendam tomar um primeiro contacto com a área e desenvolver um projeto ou 
uma atividade com crescente procura no mercado. 

Vagas
limitadas 
25 alunos

Curso síncrono 
de 6 semanas

Aulas ao vivo 
(12 horas)

Manual e
exercícios 
práticos
incluídos



PROFESSORES DO CURSO

Helena Dias
�
Especialista em marketing digital, além de estratega, community manager, 
formadora, gestora, copywriter e comercial. Em 2013 lançou o blog Community 
Manager Portugal e em 2018 abraçou um novo projeto próprio – a agência Social 
Ninjas. Já colaborou com marcas como Texas Instruments, American Tourister 
Portugal, SIKA, Cavalinho, Flama, Andreia Professional, ARCH Valadares, Vinhos 
do Alentejo e Prio Energy. É docente na Aveiro Digital School/ISCIA, e já leccionou 
em outras entidades como o IPAM, Flag, Restart e Galileu.

Isabel Portugal
�
Retail RH Business Partner em diferentes setores de empresas de retalho. 
Adquiriu uma visão de 360º como Nacional Manager em empresas de moda 
feminina com intervenção direta em diversas áreas, implementação de 
procedimentos, comercial, merchandising e Recursos Humanos. É especialista em 
capacitação de líderes e equipas nos processos de implementação no terreno das 
boas práticas de RH, assim como nos processos de Mentoria e Coaching On Job.

Pedro Caramez
�
Formador e consultor em marketing digital. Nos últimos anos, tem-se dedicado 
em exclusivo a estudar, analisar, testar e ajudar empresas e negócios com a sua 
presença na internet e a como potenciar os seus resultados com a ajuda das 
redes sociais, com grande foco no LinkedIn.
Tem acompanhado muitos profissionais na otimização da sua presença digital. 
Esta transformação tem trazido novos desafios e uma elevada experiência nesta 
consultoria especializada.



Bloco 1. Conceitos e fundamentos do 
Coaching

• Ética e competências de um coach de Imagem 
Pessoal 

• Fundamentos de Coaching | tipos de Coaching e 
sua aplicação 

• Introdução ao processo de Coaching e sua 
metodologia

• Ferramentas de Coaching de Imagem e sua 
aplicação prática  

• A relação entre cliente e coach | imagem do 
coach 

Bloco 2.  Pilares da Marca Pessoal no 
Coaching de Imagem
• 
• Na descoberta do biótipo
• Na descoberta do estilo pessoal 
• A teoria das cores, círculo cromático e sua  

aplicabilidade no Coaching de imagem 
• A importância da primeira impressão 
• A importância do feedback

Bloco 3. Personal Branding 

• Diferença entre Personal branding, Marca 
Pessoal e Marketing Pessoal 

• Os 4 Pilares a salientar 
• A importância da congruência entre os mesmos  
• A Auto-Imagem e a Auto-Estima
• Introdução à Análise DISC e sua aplicabilidade 

no Coaching de Imagem 
• Como potenciar todo o conteúdo abordado em 

processos de recrutamento e seleção 

Bloco 4. Carreira e negócios

• Personal Branding para avançar a carreira e 
negócios

• Marca Pessoal e imagem online vs. reputação 
digital

• Canais de comunicação da Marca Pessoal 
• Passo a passo: definindo a sua estratégia de 

gestão da Marca Pessoal

Bloco 5. Criação de conteúdos digitais

• Os pilares do conteúdo
• Conteúdos que contam uma história
• Conteúdos educativos
• Conteúdos comerciais
• Criar um calendário editorial

Bloco 6. Personal branding nas redes 
sociais

• Selecionar a rede social certa para a minha 
marca

• Criar perfil que fale com o seu público alvo
• Gerir comunidades online: Impactar a sua 

audiência
• Analisar os meus resultados

Bloco 7. Avaliação

PLANO DE ESTUDOS



ACREDITAÇÕES E RECONHECIMENTOS DA ENEB

Universidad Isabel I
Todos os programas formativos estão acreditados pela 
universidad Isabel I.

Barcelona Centre Universitari 
ENEB, paralelamente as melhores universidades de Cata-
lunha, é a única escola de negócios associada a Barcelona 
Centre Universitari, cujo objetivo é dar um impulso, coor-
denar e dirigir todas as ações e atividades consideradas 
necessárias para aqueles estudantes que desejem insta-
lar-se em Barcelona enquanto estiverem a estudar.

CECAP
Membro da Confederação Espanhola de Empresas de 
Formação.

Anced
Membro da Associação Nacional de Centros de e-Learn-
ing à Distância, principal organização empresarial de 
âmbito nacional que integra os 
centros mais importantes de ensino e-learning e à 
distância.

Certificação de qualidade e excelência
Certificação de qualidade e excelência expedido pela 
European Foundation for Quality Management com máxima 
puntuação.

Câmara de Comércio de Barcelona
Membro da Cámara de Comercio de Barcelona, entidade 
que
presta serviços às empresas e contribui a consolidação e 
crescimento do tecido económico.

Sello de qualidade Cum Laude 2020
Selo de qualidade Cum Laude 2020 como melhor escola 
de negócios avaliada pelos seus alunos.

Marca registrada
Marca registrada com o número 3.543.757 dentro da 
classe 41 pertencente à Educação e Formação.

Trinity College London
Centro colaborador de Trinity College London, institución 
educativa británica especializada en la certificación en 
inglés oral (GESE), inglés multi-habilidad (ISE) e inglés oral 
para el mundo empresarial (SEW). Todas las certificaciones 
son incluidas dentro del Marco Común Europeo CEFR.

secretaria@eneb.pt

@eneb_escoladenegocios

www.eneb.pt

@ENEB.EscuelaDeNegocios.PT

ENEB - Escola de Negócios Europeia de Barcelona

Espanha
+34 932 478 637

Portugal
+351 211 217 250

Brasil
+55 (11) 4210-1837

Das 9:00 às 23:00 
horas (GMT +2), de  
segunda à sexta-feira.

Horário de 
atendimento:

Telefone

E-mail

mailto:
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https://www.instagram.com/eneb_escoladenegocios/
http://www.eneb.pt
https://www.facebook.com/ENEB.EscuelaDeNegocios.PT
https://www.linkedin.com/school/eneb-escuela-de-negocios-europea-de-barcelona/

