
 

 

 

            CCUURRSSOO DDEE  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO OONN--LLIINNEE PPAARRAA 

MMUULLHHEERREESS  EMPRESÁRIAS  EE//OOUU  
EMPREENDEDORAS FORMAÇÃO  EEMM TTIICCSS..   

 

 

 
 

 

          DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN DDEE  HHUUEELLVVAA y FUNDACIÓN TRES CULTURAS arranca com uma formação on-

line, como parte do Projeto INTRÉPIDA, destinado a mulheres empreendedoras do Algarve 
para dar mais visibilidade às suas empresas em matéria de comunicação, redes sociais, e-
commerce e posicionamento em site, além de fortalecer a identidade e a marca das suas 
empresas. 



 

 

 
 

   Que conteúdo de formação propõe?

 São 150 horas de formação on
conciliar a vida familiar com a profissional

 

 
 

Todo este conteúdo formativo e

 

   Teleformação Diputación de 
 
 

   Quais os conteúdos da formação?
 

Que conteúdo de formação propõe?  

on-line com uma metodologia adaptada que permite 
a profissional e que inclui: 

Todo este conteúdo formativo estará disponível na Plataforma  

Teleformação Diputación de Huelva  . 

Quais os conteúdos da formação?  

uma metodologia adaptada que permite 



 

 

   Módulo 1. Identidade e Valores da Marca. 15 Horas e-learning. 

Conteúdo: Este módulo tratará de conteúdos como a importância da criação da Marca e da 

Imagem da sua Empresa, logotipo e outros aspetos como o atendimento de incidências no 

pós-venda. A imagem do produto na internet como um fator determinante nas vendas. 

 

 

   Módulo 2. Branding digital. Site e posicionamento. 40 Horas e-learning. 

Conteúdo: São tratados temas como o projeto conceitual de uma empresa num Site e noções 

sobre o conteúdo que deve ter. Da mesma forma e seguindo essa linha de formação, haverá 

também uma outra relacionada com Google. 

 

 

   Módulo 3. Branding digital.    
Redes Sociais. 20 Horas e-learning. 

Conteúdo: Será incrementada a visualização da empresa nas redes sociais, a formação em 

ferramentas de publicação e como comunicar-se através das redes sociais. 

 

 

   Módulo 4. Notícias e Mailings. 15 Horas de e-learning. 

Conteúdo: Base de dados de clientes e legislação em vigor. Ferramentas de notícias e mailings, 

mailchimp, criação de conta e mailing com base em modelos, notícias e promoções. 

 

 

   Módulo 5. E-commerce. 50 Horas de e-learning. 

Conteúdo: Neste módulo, essencialmente prático, trabalharemos nos produtos reais 

comercializados pelas mulheres empreendedoras. Serviço da ferramenta, informações 

adicionais sobre as formas de contacto e do produto, idiomas disponíveis para a atenção ao 

cliente, serviço de pré-venda, acompanhamento e pós-venda, a qualidade do envio, chegada e 

receção. Haverá uma formação sobre as diferenças entre as lojas de comércio eletrónico 

próprio e lojas como Amazon, vantagens e inconvenientes entre elas. 

 

 

   Módulo 6. Blogs. 10 Horas de e-learning.  

Conteúdos: Vantagens da publicação periódica de notícias em blogs. Soluções de blog 

diferentes. Publicação de conteúdo, linguagem, atração de potenciais clientes através de 

notícias, palavras para usar dependendo do público-alvo e tendências. 



 

 

 

   Quem vai ajudar-me durante a formação?  

Vai ter à sua disposição uma equipa de professores e especialistas que a ajudarão ao longo do 

curso de formação. Além disso, apoiamos também a motivação e a satisfação pessoal de 

diferentes sessões de coaching. 

 

   Posso torná-lo compatível com as minhas atividades pessoais e 
profissionais?  

Sim, a metodologia proposta respeita uma CONCILIAÇÃO profissional e familiar. 

 

   Quais são os requisitos para poder aceder à Formação em TIC’s, 
programada pela Diputación de Huelva, no âmbito do Projeto Intrépida?  

 
 O curso de Formação em TIC’s é orientado a 20 mulheres empreendedoras e/ ou empresárias 
da regiõe do Algarve que cumpram com os seguintes requisitos: 

 
 De preferência, mulheres empreendedoras. 

 
 No caso de ser empreendedora ter uma ideia ou um projeto de empreendedorismo. 

 
 Desenvolver a sua atividade comercial em territórios transfronteiriços da Andaluzia, do Algarve 
ou do Alentejo. 

 

   Quanto custa participar na Formação em TIC’s?  

Não tem nenhum custo. A ação é financiada pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça 

Espanha/Portugal (POCTEP) 2014-2020 com Fundos Europeus. Atividade Grátis. 

 

   Como posso apresentar o meu pedido?   

O prazo para o envio de candidaturas estará aberto até 14 do febrero. O prazo de 

inscrição terá início a partir da publicação da presente convocatória no site da 

FUNDACIÓN TRES CULTURAS e considera-se fechado uma vez esteja coberto o número de 

lugares propostos anteriormente definido por uma rigorosa ordem de chegada. A citada 

convocatória será publicada no site do projeto  http://tresculturas.org/intrepida/



 

 

 

Para poder participar nesta convocatória, as empreendedoras- empresárias interessadas 

devem enviar seus pedidos para o e-mail doloresj@tresculturas.org 
 

Informações sobre o Projeto INTRÉPIDA: 
Catalina Bejarano cbejarano@tresculturas.org Tel. +34 673 86 64 75 
Lola Jiménez doloresj@tresculturas.org Tel. +34 667 31 31 40 


