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Inglês Empresarial  
Upper Intermediate 

The Business English. 

OBJECTIVOS 

 Aperfeiçoar o inglês falado e escrito, necessários para os contactos do dia-a-dia, 
numa perspetiva profissional; 

 Desenvolver as capacidades necessárias para a conversação, leitura, escrita e 
compreensão no geral; 

 Desenvolver a autonomia da aprendizagem da língua; 
 Praticar a capacidade de ouvir um orador em inglês a falar sobre assuntos profis-

sionais familiares; 
 Desenvolver a capacidade de manter e evoluir uma  conversa; 
 Adquirir progressivamente vocabulário e estrutura da linguagem; 
 Praticar todos os métodos de comunicação (oral e  escrita); 
 Edificar situações de gramática, estrutura funcional e lexical. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Vocabulário de base 

Todo o que está inerente a: 
- contactos do âmbito da comunicação formal e informal 
- contextos sociais e comerciais / profissionais (atendimento telefónico,  
receção, cartas/mails, reuniões, apresentações, conversas com clientes  
e fornecedores…) 
 

Prática Comunicativa (oral e escrita) 
Cumprimentar, fazer apresentações pessoais  
Pedir e dar informações 
Exprimir opiniões, comentar, debater ideias, sugerir e decidir  
Argumentar 
Fazer uma  apresentação  
Conduzir e intervir numa reunião  
 

Estruturas Gramaticais 
Verbos (todos os tempos verbais)  
Pronomes Relativos 

Atividades / Competências 

BENEFÍCIOS 

 Melhore a sua capacidade de comunicação oral e escrita; 
 Numa conferência, não tenha dificuldade em perceber um 

orador em Inglês; 
 Dinamize o seu negócio em termos de internacionaliza-

ção; 
  sem se 

atrapalhar. 
 
DESTINATÁRIOS 
 Ativos no geral com necessidade de uso normal da língua 

inglesa em termos profissionais; 
 Administrativos, comerciais e técnicos com relações com 

o público e outros profissionais no geral que necessitem 
de atualização ou aprofundamento de um inglês a aplica-
rem nas relações profissionais; 

 Estudantes e todos aqueles que queiram enriquecer o seu 
currículo académico aprofundando os seus conhecimen-
tos. 

 

CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO 
 Turmas com um máximo de 12 formandos;  
 Utilização de meios audiovisuais e informáticos adequa-

dos;  
 Documentação e material de suporte à formação. 

50 

HORAS 

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 

Nível B2 
Quadro Europeu  

Comum de  
referência para  

línguas  


