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INTERREG V-A INTREPIDA plus, dirigida a mulheres empresárias da Andaluzia, do Alentejo e do Algarve, 
para proporcionar-lhes um maior 
redes sociais, do comércio eletrónico e d
marca das suas empresas e além disso, de melhorar a visibilidade 
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As inscrições apertas de 18 de novembro de 
2020 até completar 40 vagas. Seleção por ordem de 
chegada dos registros 
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arranca com uma ação de formação on-line, no âmbito do Projeto 

, dirigida a mulheres empresárias da Andaluzia, do Alentejo e do Algarve, 
maior conhecimento e ferramentas práticas, em tema

, do comércio eletrónico e do posicionamento num site, reforçar a identidade e os valores da 
marca das suas empresas e além disso, de melhorar a visibilidade feminina no mundo empresarial.
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EEDDOORRAASS  

de 18 de novembro de 
2020 até completar 40 vagas. Seleção por ordem de 

FFEEMMIINNIINNAA   

line, no âmbito do Projeto Europeu 

, dirigida a mulheres empresárias da Andaluzia, do Alentejo e do Algarve, 
em tema de comunicação, das 

posicionamento num site, reforçar a identidade e os valores da 
no mundo empresarial. 



 

 150 horas de formação ON LINE com uma metodologia adaptada
profissional, através da Plataforma de Tele

     Guias Didáticos

  Recursos Didáticos

   Módulo 1.    SER INTREPIDA   

 Quem sou e qual é o meu objetivo. 

Serão trabalhados os conceitos de visibilidade empresarial feminina, pontos fortes e fracos, 

autoestima empresarial e integração na vida online e offline.

  Identidade e Valores de Marca.  

Serão abordados temas como a importância da marca da sua empresa, logotipo e aspetos como o 

serviço de atendimento de ocorrências no pós

Branding Digital. Site e posicionamento. 

Serão tratados temas como o projeto conceitual de num Site

conteúdo que deve ter. Da mesma forma, haverá uma formação de um posicionamento no Google.

 
Módulo 2.   ESTAR INTREPIDA   

Branding Digital II.  Redes Sociais. 

Será incrementada a visualização da empresa nas redes sociais, a formação em ferramentas de 

publicação e como comunicar

   Gestão eficaz de News e Mai

Base de dados de clientes e legislação em vigor. Ferramentas de news e mailings, mailchimp, criação 

de conta e preparar mailings

 

Módulo 3.   EXECUTAR INTREPIDA   

   Aplicações digitais básicas para gerir a minha empresa. 

São aplicativos destinados a melhorar o protocolo, as reuniões, a gestão do tempo, como 

Cania, Trello, Dropbox, Wetransfer, edição de vídeo... etc.

 
 Fórmulas de Comércio Eletrónico. 

Este tema é eminentemente prático, trabalhar

comercializam, o serviço de pré

produto, contacto, idiomas disponíveis para atendimento ao cliente, 

   Que conteúdo de formação se 
propõe?  

com uma metodologia adaptada, que permite a conciliação familiar e 
profissional, através da Plataforma de Teleformação da Diputación de Huelva e que inclui:

Guias Didáticos          Vídeos Explicativos

Recursos Didáticos         Tutoria

Quem sou e qual é o meu objetivo.  20 horas 

Serão trabalhados os conceitos de visibilidade empresarial feminina, pontos fortes e fracos, 

e integração na vida online e offline.  

Identidade e Valores de Marca.  15 horas 

Serão abordados temas como a importância da marca da sua empresa, logotipo e aspetos como o 

serviço de atendimento de ocorrências no pós-venda e a imagem do produto na inter

Branding Digital. Site e posicionamento. 15 horas 

Serão tratados temas como o projeto conceitual de num Site numa empresa e noções sobre o 

conteúdo que deve ter. Da mesma forma, haverá uma formação de um posicionamento no Google.

Branding Digital II.  Redes Sociais.  40 horas. 

Será incrementada a visualização da empresa nas redes sociais, a formação em ferramentas de 

comunicar-se nas redes sociais, a linguagem não verbal. 

Gestão eficaz de News e Mailing.  10 horas. 

Base de dados de clientes e legislação em vigor. Ferramentas de news e mailings, mailchimp, criação 

s com base em modelos, envio de notícias e de promoções.

 

s básicas para gerir a minha empresa.  20 horas 

São aplicativos destinados a melhorar o protocolo, as reuniões, a gestão do tempo, como 

etransfer, edição de vídeo... etc. 

Fórmulas de Comércio Eletrónico.  15 horas 

Este tema é eminentemente prático, trabalhar-se-á com os produtos reais que as empresárias 

comercializam, o serviço de pré-vendas, as vendas e o pós-venda, informações adicionais 

to, idiomas disponíveis para atendimento ao cliente, envío e Marketplace
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onteúdo de formação se 

que permite a conciliação familiar e 
da Diputación de Huelva e que inclui: 

Vídeos Explicativos   

Tutoria   

Serão trabalhados os conceitos de visibilidade empresarial feminina, pontos fortes e fracos, 

Serão abordados temas como a importância da marca da sua empresa, logotipo e aspetos como o 

venda e a imagem do produto na internet 

e noções sobre o 

conteúdo que deve ter. Da mesma forma, haverá uma formação de um posicionamento no Google. 

Será incrementada a visualização da empresa nas redes sociais, a formação em ferramentas de 

Base de dados de clientes e legislação em vigor. Ferramentas de news e mailings, mailchimp, criação 

com base em modelos, envio de notícias e de promoções. 

São aplicativos destinados a melhorar o protocolo, as reuniões, a gestão do tempo, como por exemplo 

á com os produtos reais que as empresárias 

venda, informações adicionais sobre o 

Marketplace. 



 

   Blogs usos práticos na empresa. 

Vantagens da publicação periódica de notícias em blogs. Soluções 

conteúdo, linguagem, atração de potenciais clientes através de notícias, palavras para usar

público alvo e das tendências.

Vai ter à sua disposição uma equipa de 
formação. Além disso, também apoiamos a motivação e a satisfação pe
coaching para melhorar a visibilidade feminina no mundo empresarial.

 

   Posso torná-lo compatível com as minhas atividades pessoais e

Sim, a metodologia virtual proposta respeita uma adequada CONCILIAÇÃO profissional e 

   Quais são os requisitos para acesso à Formação 
 

 O curso de Formação em TICs está dir
Portugal) das regiões da Andaluzia, do Algarve e do Alentejo

 

   Serem preferentemente mulh

   No caso de serem empreendedoras

   Desenvolver a sua atividade empresarial em territórios 
Alentejo. 

 

Esta ação é financiada com Fundos Europeus
(POCTEP) 2014-2020, no âmbito da atividade 4 do projeto INTREPIDA plus, 
atividade grátis.  

 

O prazo para apresentação dos pedidos de 
será considerado coberto, logo que o número de 
rigorosamente pela ordem de chegada
da Diputación de Huelva http://www.diphuelva.es/agenda/CURSO
EMPRESARIAS-Y-O-EMPRENDEDORAS/

Para participar nesta convocatória, as empresárias interessadas devem inscrever
eletrónico anexado na convocatória e a seleção será feita pela ordem de chegada das inscrições.

 

Saiba mais sobre esta atividade: Pilar Rodríguez 
 

Blogs usos práticos na empresa.  15 horas 

Vantagens da publicação periódica de notícias em blogs. Soluções diferentes 

conteúdo, linguagem, atração de potenciais clientes através de notícias, palavras para usar

tendências. 

   Quem vai ajudar-me durante a formação?

Vai ter à sua disposição uma equipa de orientadores e especialistas que a ajudarão ao longo do curso de 
formação. Além disso, também apoiamos a motivação e a satisfação pessoal através de diferentes sessões de 
coaching para melhorar a visibilidade feminina no mundo empresarial. 

lo compatível com as minhas atividades pessoais e

Sim, a metodologia virtual proposta respeita uma adequada CONCILIAÇÃO profissional e 

Quais são os requisitos para acesso à Formação 

O curso de Formação em TICs está dirigido a 40 mulheres empresárias e/ou empreendedoras (de Espanha
Portugal) das regiões da Andaluzia, do Algarve e do Alentejo e que cumpram com os seguintes requisitos:

lheres empresárias. 

empreendedoras, ter uma ideia ou projeto de empreendimento.

Desenvolver a sua atividade empresarial em territórios transfronteiriços da Andalu

   Quanto custa participar na Formação em TICs?

Fundos Europeus, pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça de Portugal 
2020, no âmbito da atividade 4 do projeto INTREPIDA plus, trata-se portanto, 

Como posso apresentar uma candidatura?

pedidos de inscrição esta aberto desde o dia 18 de novembro
que o número de 40 vagas disponíveis esteja complet

chegada, além de 10 reservas. A citada convocatória será publicada no site 
http://www.diphuelva.es/agenda/CURSO-DE-FORMACION-VIRTUAL

EMPRENDEDORAS/ 

Para participar nesta convocatória, as empresárias interessadas devem inscrever-se por meio do formulário 
eletrónico anexado na convocatória e a seleção será feita pela ordem de chegada das inscrições.

is sobre esta atividade: Pilar Rodríguez   pilarguez@diphuelva.org   Tel. +34 959
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diferentes de blogs. Publicação de 

conteúdo, linguagem, atração de potenciais clientes através de notícias, palavras para usar segundo o 

me durante a formação?  

e especialistas que a ajudarão ao longo do curso de 
ssoal através de diferentes sessões de 

lo compatível com as minhas atividades pessoais e profissionais?  

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

Quais são os requisitos para acesso à Formação em TICs?  

a 40 mulheres empresárias e/ou empreendedoras (de Espanha e de 
que cumpram com os seguintes requisitos: 

ou projeto de empreendimento. 

da Andaluzia, do Algarve ou do 

Quanto custa participar na Formação em TICs?  

Programa de Cooperação Transfronteiriça de Portugal 
portanto, de uma 

Como posso apresentar uma candidatura? 

de novembro de 2020 e 
vagas disponíveis esteja completado, cumprido 

10 reservas. A citada convocatória será publicada no site 
VIRTUAL-PARA-MUJERES-

se por meio do formulário 
eletrónico anexado na convocatória e a seleção será feita pela ordem de chegada das inscrições. 

Tel. +34 959- 49 47 79 



 

 
Incentivamo-las a beneficiarem-se de todas as atividades que o projeto INTREPIDA plus oferece às 
empresárias, como o guia digital de empresas, fóruns de trabalho em Espanha e em Portugal, encontros, 
conferências, formação e, finalmente, um impulso para a internacionalização, 
da sua empresa.   www.tresculturas.org/intrepida
 
A Diputación de Huelva é um parceiro
Mediterráneo e que conta também com os seguintes parceiros: Mancomunidad Condado de Huelva, NERE 
(Núcleo de Empresários da Região de Évora
Município de Faro. As atividades são apoiadas financeiramente pelo programa INTERREG POCTEP Espanha
Portugal.  
 

se de todas as atividades que o projeto INTREPIDA plus oferece às 
mo o guia digital de empresas, fóruns de trabalho em Espanha e em Portugal, encontros, 

conferências, formação e, finalmente, um impulso para a internacionalização, a renovação e 
www.tresculturas.org/intrepida   

um parceiro oficial deste projeto coordenado pela Fundação Tres Culturas del 
também com os seguintes parceiros: Mancomunidad Condado de Huelva, NERE 

Empresários da Região de Évora), NERPOR (Núcleo de Empresários da Região de Portalegre) e o 
de Faro. As atividades são apoiadas financeiramente pelo programa INTERREG POCTEP Espanha
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se de todas as atividades que o projeto INTREPIDA plus oferece às 
mo o guia digital de empresas, fóruns de trabalho em Espanha e em Portugal, encontros, 

renovação e a atualização 

oficial deste projeto coordenado pela Fundação Tres Culturas del 
também com os seguintes parceiros: Mancomunidad Condado de Huelva, NERE 

NERPOR (Núcleo de Empresários da Região de Portalegre) e o 
de Faro. As atividades são apoiadas financeiramente pelo programa INTERREG POCTEP Espanha-


