
 
 

 

N/Ref. 36/14                    Angra do Heroísmo, fevereiro de 2014 

 

Assunto: WORKSHOP: LINKEDIN - COMO GERIR RELAÇÕES PROFISSIONAIS. 

 

Caro Associado,  

 

Aproveite a oportunidade de participar nesta inovadora iniciativa! 

 

Vimos informá-lo que a Competir - Açores irá promover, em Angra do Heroísmo e em Ponta 

Delgada, um workshop intitulado "Linkedin: Como Gerir Relações Profissionais", que será 

ministrado por Rui Pedro Caramez, um dos mais reputados especialistas portugueses sobre 

esta rede social e autor do livro “Como Ter Sucesso no Linkedin”. 

  
No final deste workshop, que será realizado pela primeira vez na Região, os participantes 

deverão ser capazes de: 

 
• Ativar os perfis pessoais na plataforma Linkedin; 

• Identificar estratégias de utilização no Linkedin para as diferentes áreas de negócio; 

• Utilizar técnicas específicas para prospeção de contatos nacionais e internacionais; 

• Efetuar recrutamento de candidatos, 

• Melhor a comunicação e marketing através desta rede social; 

• Utilizar técnicas específicas de pesquisa Linkedin usando os motores de busca; 

• Validar um plano de ação que oriente as tarefas e atividades comerciais no Linkedin. 

  
Este workshop, cujo investimento é de 79 euros/pessoa, terá a duração de 8 horas, sendo que 

em Angra do Heroísmo terá lugar no dia 27 de Março e em Ponta Delgada no dia 29 de 

Março. 

  
As inscrições podem ser feitas no site www.competiracores.com ou através do e-mail: 

melissa.peixoto@competir.com.pt. 

  
Na atualidade, o Linkedin tem vindo a assumir-se com um instrumento determinante na 

criação de ligações profissionais, na partilha e troca de informações e conhecimento, no 

aumento de oportunidades de emprego e na aquisição e aumento da visibilidade profissional, 

tanto a nível pessoal como institucional. O Linkedin tem mais de 200 milhões de utilizadores 

em todo o mundo e mais de 3 milhões de empresas utilizam esta plataforma para recrutar 

novos colaboradores, sendo, por isso, a maior rede de contatos profissionais do mundo. A 

realização deste workshop insere-se na estratégia da Competir - Açores de disponibilizar um 

conjunto de ações de formação de carácter inovador, mas buscando sempre a valorização das 

competências profissionais dos indivíduos. 

 
 
Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


