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CURSO INTENSIVO DE BUSINESS ENGLISH 

 

 

 

DESTINATÁRIOS 

 

Alunos do ensino superior ou profissionais das mais diversas áreas com conhecimentos de 

nível intermédio de inglês (B1/B2 do Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas) que pretendam desenvolver e consolidar competências linguísticas em contextos 

discursivos profissionais. 

 

OBJETIVOS  

 

A par da revisão e consolidação gramatical, bem como do desenvolvimento e aquisição de 

conhecimentos e competências linguísticas gerais, no final do curso os formandos deverão 

ser capazes de: 

- demonstrar rigor na identificação e utilização de terminologia específica da área 

empresarial; 

- elaborar um CV e uma carta de candidatura a um emprego; 

- preparar e apresentar oralmente, de forma estruturada e linguisticamente correta, 

informação recolhida no âmbito empresarial, adequando o tipo de discurso e registo de 

língua ao público-alvo; 

- utilizar estruturas e terminologia específicas do contexto de reuniões e de processos de 

negociação; 

- identificar e selecionar informação relevante em textos de comunicação empresarial; 

- otimizar a produção de enunciados orais e escritos em contexto empresarial. 

 

PROGRAMA RESUMIDO 

 

- Correspondência comercial: estrutura e estilo de cartas e emails; 

- Cartas de candidatura, elaboração de CVs e entrevistas de emprego; 

- Apresentação da estrutura e organização de um empresa; 
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- Análise e discussão de gráficos, estatísticas e performance de uma empresa; 

- Técnicas de conversação ao telefone; 

- Apresentações orais; 

- Reuniões e negociação; 

 

 

DURAÇÃO, CALENDARIZAÇÃO E HORÁRIO 

Duração: 45 horas. 

Calendarização: decorre de forma intensiva de 29 de junho a 17 de julho, em blocos de 

três horas diárias. 

Horário: de segunda a sexta  das 10.00 às 13.00 horas 

 

 

 

INSCRIÇÃO E LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

 

As inscrições para o curso decorrem através de plataforma de inscrição online (abertura de 

inscrições em maio). 

O curso terá lugar nas instalações do polo de Barcelos do Instituto Politécnico do Cávado e 

do Ave. 

 

PROPINA 

 

Propina: 

Comunidade interna (alunos e ex-alunos do IPCA): 100 euros 

Comunidade externa: 120 euros 

 


