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Espanhol  
Empresarial 

Não receie o idioma castelhano, invista e 
tome partido nas negociações. 

OBJECTIVOS 
 Desenvolver a capacidade de manter e evoluir uma conversa em espanhol; 
 Distinguir a forma e as normas da correspondência em espanhol; 
 Identificar a terminologia comercial em espanhol; 
 Desenvolver a competência linguística na redação e na comunicação oral em 

espanhol; 
 Adquirir vocabulário específico da comunicação telefónica e efetuar ligações 

telefónicas em diferentes contextos; 
 Adquirir vocabulário específico nas relações internacionais; 
 Aperfeiçoar o espanhol falado e/ou escrito, necessário para os contactos do dia-

a-dia, numa perspetiva profissional, promovendo aos formandos as capacidades 
necessárias para a conversação, leitura, escrita e compreensão no geral.  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Estrutura da língua espanhola e comparação com a estrutura portuguesa  

Construção de frases no presente e no futuro 
Vocabulário de base: 

- Números, horas e datas 
- Cores 
- Alimentos e refeições 
- Vestuário 
- Corpo humano 
- Profissões e atividades de tempos livres 
- Lugares e viagens  

Gramática: 
- Adjetivos 
- Preposições 
- Verbos (passado; presente e futuro) 
- Aperfeiçoamento de verbos regulares e irregulares nos tempos: presente; futuro; condici-
onal e pretérito 
- Frases condicionais (respetivos tempos verbais) 
- Regras de acentuação 

Prática comunicativa 
Análise e simulação de diálogos orais e escritos de situações quotidianas profissionais: 

- Apresentações pessoais 
-  Marcação de viagens 
- Reserva de hotéis 
- Restaurante 
- Compras 
- Pedir e dar informações (direções) 
- Contactos comerciais (telefone, visita ou acolhimento) 

Desenvolvimento do vocabulário e pronúncia 
Exercícios de aperfeiçoamento e correção na fluência e na confiança de expressão  
Contactos telefónicos (formais e informais) 
Exprimir opiniões 
Facultar ferramentas que visem o desenvolvimento autónomo do formando  

 

Descrições  
 

BENEFÍCIOS 

 Conheça os termos globais de comunicação em Espanhol; 
 Entenda a terminologia comercial utilizada em negocia-

ções; 
 Seja capaz de conversar, ler e escrever na língua dos 

“nuestros  hermanos”; 
 Redija, com facilidade, documentos importantes para a 

expansão da em- presa nos mercados espanhóis. 
 
DESTINATÁRIOS 
 Técnicos Administrativos, de atendimento e técnicos com 

relações com o público que, no seu desempenho de fun-
ções, necessitem de usar o espanhol nas suas relações 
profissionais; 

 Estudantes e todos aqueles que queiram enriquecer o seu 
currículo académico. 

 

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. 
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PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 

Nível A2 
Quadro Europeu  
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línguas  


