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COMUNIQUE COM MAIS IMPACTO, INFLUENCIE 
POSITIVAMENTE AS SUAS AUDIÊNCIAS E TORNE 
A SUA COMUNICAÇÃO MEMORÁVEL.
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Um bom comunicador consegue revelar o melhor de si, 
promover as ideias e os projetos em que se envolve, 
mo�var uma equipa e levá-la à ação. 

Durante 90 dias, com um total de 10 sessões 
individuais, terá a oportunidade de potenciar os seus 
pontos fortes e enfrentar os desafios que, até aqui, o 
impediam de se tornar num grande comunicador.

INFORMAÇÃO SOBRE A ACADEMIA
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CONVERSA PARA REALIZAÇÃO
 DE UM DIAGNÓSTICO 

ENVIO DE PROGRAMA DE 
TREINO INDIVIDUAL

2ª SESSÃO DE TREINO 
INDIVIDUAL

3ª ATÉ À 10ª SESSÃO DE 
TREINO INDIVIDUALINSCRIÇÃO

SESSÃO CONJUNTA 
(2,5 HORAS)

1ª SESSÃO DE TREINO 
INDIVIDUAL

SESSÃO FINAL E ENTREGA DE 
CERTIFICADO DE FORMAÇÃO

(2,5 HORAS)

90 10 SESSÕES DE TREINO INDIVIDUALDIAS 15 HORAS DE FORMAÇÃO

REALIZAÇÃO DE TESTES DE 
COMPETÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO
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NO FINAL DA ACADEMIA, TERÁ:

Novas competências de 
comunicação que o vão 
ajudar tanto em contexto 
pessoal como profissional

Uma melhoria significa�va na 
forma como se expõe em 
público, melhorando a forma 
como estrutura e entrega as suas 
mensagens mais importantes

A preparação necessária para 
comunicar com muito mais 
impacto, influenciar posi�vamente 
as suas audiências e tornar 
memoráveis as suas comunicações
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PORQUÊ FREQUENTAR ESTA ACADEMIA?
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Metodologia exclusiva e número 
limitado de par�cipantes que 
garante máximo aproveitamento 
e qualidade da formação

Resultados comprovados por 
empresas, universidades e 
par�culares

Mais e melhores competências 
de comunicação pessoal e 
profissional
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COMO FUNCIONA A ACADEMIA?
A Academia está pensada para um número restrito de pessoas e as sessões 
de treino são marcadas tendo em conta a sua disponibilidade, sendo todo o 
conteúdo da formação adaptado às suas necessidades e obje�vos.
 
Ao longo das sessões, serão aplicadas metodologias dinâmicas que valorizam 
a aprendizagem através da experimentação e favorecem a autonomia e o 
desenvolvimento pessoal, como técnicas de role playing e simulação. 
Ao longo da formação, é fornecida informação sobre a evolução do 
formando.
 
Na primeira sessão são trabalhados temas gerais da Metodologia Fale Menos, 
Comunique Mais, seguindo-se três meses de trabalho individual, com 
acompanhamento regular pela equipa, tendo em conta os obje�vos que 
pretende alcançar.
 
Após 10 sessões de treino individual, são apresentados os resultados, numa 
sessão conjunta, que finaliza a formação e consolida os conhecimentos e as 
competências adquiridos ao longo do plano de treino.
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO

1. ORGANIZAÇÃO DA MENSAGEM
2. ABORDAGEM COMERCIAL
3. STORYTELLING PESSOAL E CORPORATIVO (SEGUNDO MÉTODO ROCHA) 
4. BRANDING STORYTELLING 
5. FLUIDEZ DO DISCURSO
6. PORTUGUÊS CLARO, ARGUMENTAÇÃO E ASSERTIVIDADE
7. POSTURA CORPORAL
8. IMAGEM E SUCESSO
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FORMADORES

TODOS OS FORMADORES SÃO CREDENCIADOS, POSSUEM EXPERIÊNCIA NA ÁREA E FORMAÇÃO REALIZADA PELA CARLA ROCHA SEGUNDO O MÉTODO ‘FALE MENOS, 
COMUNIQUE MAIS’. É UMA EQUIPA DINÂMICA, ECLÉTICA E COM VALÊNCIAS EM VÁRIAS ÁREAS, DESDE AS TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO, GESTÃO DE CONFLITOS E 
NEGOCIAÇÃO, À GESTÃO DE REDES SOCIAIS, STORYTELLING OU USO ADEQUADO DA LÍNGUA PORTUGUESA.

Carla Rocha
Fundadora Academia Fale Menos Comunique Mais                        

– Responsável por todas as áreas

Clara Fernandes
Postura Corporal

Ana Colaço
Fluídez do Discurso

Tomás Varela Pinto
Storytelling Pessoal e Corpora�vo (segundo método ROCHA) 

Branding Storytelling

Teresa Martins
Organização da Mensagem

Sofia Almeida Bernardo
Abordagem Comercial 

Ana Margarida Oliveira
Português claro, Argumentação                         

e Asser�vidade

Carla Salvador
Imagem e Sucesso
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FORMADORES

Carla Rocha
Fundadora Academia Fale Menos Comunique Mais – Responsável por todas as áreas

É apresentadora de rádio, na Renascença e consultora na área de comunicação.  Na sua experiência de quase 30 anos de rádio já esteve à frente de programas 
líderes de audiência em Portugal, como As 3 da manhã na Renascença, o Café da Manhã ou o talk show Rocha no ar na RFM. É também consultora na área de 
comunicação, colaborando com empresas nacionais e internacionais onde implementa programas de formação e treino nesta área.

Fundou a empresa Carla Rocha Comunicação, a Academia Fale Menos, Comunique Mais e a Academia Fale Menos, Influencie Mais, com o obje�vo de par�lhar 
técnicas e estratégias de comunicação mais eficaz e influente. 

É Curadora do TEDxULisboa e coordenadora do programa Atletas Speakers, desenvolvido pelo Comité Olímpico de Portugal, em que treina e orienta atletas 
olímpicos como a Telma Monteiro, Naide Gomes, João Rodrigues, Inês Henriques ou Rui Bragança, ajudando-os a ca�var audiências com as suas apresentações 
em escolas e empresas. É licenciada em Ciências da Comunicação e pós-graduada em Gestão de Marke�ng, Comunicação e Mul�média pelo Ins�tuto Superior 
de Economia e Gestão.

Tem par�cipado em diversas convenções e formações intensivas de public speaking da Na�onal Speakers Associa�on nos Estados Unidos (Filadélfia 2013, San 
Diego 2014, Washington 2015, Phoenix 2016, Orlando 2017 e Denver 2019). Colabora atualmente com a Universidade Católica Portuguesa nos Programas de 
Execu�vos e tem dado formações e palestras em várias universidades do país.

É autora de dois livros: Fale menos, comunique mais – 10 estratégias para se tornar um grande comunicador e Fale menos, influencie mais – 5 estratégias para 
ser ouvido e comunicar com influência (Manuscrito editora). Escreveu vários ar�gos sobre a comunicação que foram publicados em livros e em revistas das 
mais variadas áreas temá�cas.
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Ana Colaço

Licenciada em Comunicação Social, variante jornalismo, pela 
Universidade Católica Portuguesa, já fazia parte, ainda antes de ter o 
canudo na mão, dos quadros da Redação do Grupo Renascença, 
onde foi jornalista durante 14 anos.

Em 2009, virou a agulha para a animação e abraçou o 
entretenimento e a produção de grandes ações na RFM. É 
animadora, produtora e repórter de projetos tão diversificados como 
o Estoril Open, o Vinho Verde Wine Fest ou a Volvo Ocean Race.

Em 2012 descobriu o maravilhoso mundo das redes sociais e desde 
aí que se virou também para a formação. É formadora da ETIC, para 
Rádio e Entretenimento desde 2013, e agora está preparada para 
aceitar o desafio de fazer Air Checks na Academia Fale Menos 
Comunique Mais. Faz ainda parte do Programa Mentoring para 
alunos da Universidade Católica.

Vive apaixonada pela rádio, adora o mar mas acima de tudo gosta de 
uma boa conversa e de descobrir novas formas de resolver uma das 
mais an�gas questões do mundo: “como é que eu vou dizer isto?” 

Ana Margarida Oliveira

Licenciada pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em línguas e literaturas 
modernas (variante Português e Alemão) e pós-graduada na Universidade de 
Hamburgo, Alemanha, é, sem qualquer equívoco, uma mulher das letras e da escrita.

Foi professora profissionalizada de língua portuguesa, durante 20 anos, no ensino 
secundário público e é produtora de conteúdos na rádio desde 1990, profissão que 
desempenhou, por algum tempo, a par da docência.

Tem editados dois romances históricos “Pimenta da Índia”, que aborda duas histórias 
com um enredo “diferente”, e “Os amores e os desgostos de D. Maria I e D. Maria II”, 
onde cruza cinco narra�vas. Publicou vários livros, na área da não ficção, como “Os 
descobrimentos portugueses”, “A guerra dos sexos” e “Curiosidades da História de 
Portugal”, entre outros. Ocupa-se deste �po de escrita nos intervalos da sua vida 
alegremente preenchida também por uma família grande… dois filhos, três enteados e 
muitos sobrinhos.

Atualmente é adjunta do diretor de programação da RFM. É também revisora de texto e 
criadora de conteúdos escritos, em diversos domínios. Aceitou o desafio da Carla Rocha, 
desde o primeiro instante, para dar formação na área do correto desempenho da língua 
em situação de comunicação oral e escrita. É também formadora em estrutura 
argumenta�va. 

Português claro, Argumentação e Asser�vidadeFluídez do Discurso

FORMADORES
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Postura Corporal

Clara FernandesCarla Salvador

Em criança diver�a-se a observar quem por ela passava e é claro, o que 
traziam ves�do. Imaginava personagens, histórias e por vezes até lhes 
trocava uma ou outra peça de roupa. Sempre que se cruzava com uma 
revista de moda ficava horas a fio a observar as imagens e os seus detalhes.

O des�no estava traçado. A imagem e o poder de comunicação que a roupa 
certa traz entraram no seu dia a dia. Cedo descobriu que a imagem 
comunica e que a peça de roupa certa tem o poder de transformar o mau 
humor ma�nal num dia incrível cheio de confiança.

Licenciou-se em Direito. Persuasão e argumentação são competências que 
traz consigo da área jurídica. Formou-se também em Consultoria de 
Imagem na Blossom Image Consul�ng. Tem especializações em Es�lo 
Pessoal e Coloração Pessoal e é membro da Associação Internacional de 
Consultores de Imagem.

É na Consultoria de Imagem que vê a sua missão de ajudar os outros a 
persuadir e argumentar com uma imagem que comunica confiança.
Gosta de ensinar, de simplificar e de ajudar a revelar o que de mais bonito 
cada um tem.

Imagem e Sucesso

Apaixonada pelas potencialidades do ser humano e crente de que em cada 
um de nós existe um mundo por descobrir e que nos pode tornar num ser 
humano mais brilhante e inspirador.

Coach, Trainer e Facilitadora cer�ficada em múl�plas metodologias e 
técnicas em desenvolvimento de competências sociais e comportamentais. 
Tem uma carreira de 31 anos e uma vasta experiência no mundo corpora�vo, 
15 anos em televisão e 16 anos em Desenvolvimento Humano.

A comunicação e principalmente a não verbal, através da expressão corporal, 
fazem parte do seu ADN. Durante 13 anos foi estudante de dança clássica e 
dança moderna, 6 anos na Escola Superior de Dança do Conservatório 
Nacional de Lisboa. 

Analista Comportamental Cer�ficada em EQ-i2.0 e EQ360, Assessment em 
Inteligência Emocional (P4Sucess e MSH), Assessment DISC (Interna�onal 
DISC Ins�tute), Linguagem Corporal e Deteção da Men�ra, MicroExpressões 
e Gestão do Processo Emocional (EBA, Emo�onal Business Academy e
Formada em Marke�ng e Publicidade pelo IADE - Crea�ve University, é 
formadora sénior cer�ficada, em Portugal (IEFP), em Angola (CENFFOR).

FORMADORES
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Sofia Almeida Bernardo

Entrou na Comunicação pelo jornalismo e pela produção de conteúdos para a RFM. 
Descobriu cedo um fascínio especial por pessoas. Foi na formação e consultoria que 
encontrou o seu lugar: o espaço onde pode interagir com pessoas diferentes, todos os 
dias.

Consultora e formadora na área da Comunicação com abordagem comercial, a Sofia 
ajuda pessoas e marcas a construir relações comerciais posi�vas com clientes. 
Desmonta cada apresentação comercial para resolver os momentos “trágicos” e 
revelar os “mágicos”. Ajuda a criar uma comunicação posi�va, a destacar bene�cios, a 
resolver objeções, a saber fazer as perguntas certas e a mostrar o valor de cada 
pessoa, marca ou ideia. Experiente em definição e treino da abordagem comercial, em 
estratégia de comunicação e promoção e em relações com os media, em ambientes 
de startups e mul�nacionais, colabora com Holmes Place, Moiagest, Genius y Meios, 
DNAtech, Webtexto e ISQ, entre outras marcas.

É pós-graduada em Marke�ng, Gestão de Redes Sociais e Comunicação Mul�média 
pelo ISEG e licenciada em Comunicação Social pela Universidade Católica Portuguesa.

Observadora e curiosa por natureza, a Sofia adora viajar e dizem-lhe que gosta de 
aprender, porque é sempre a úl�ma a sair de qualquer visita, na tenta�va de ler tudo.

Abordagem Comercial

Teresa Martins

Ajudar os outros a comunicar de uma forma clara, obje�va e apela�va 
tem sido a sua principal mo�vação, desde que se juntou à equipa da 
Carla Rocha Comunicação e da Academia Fale Menos Comunique Mais, 
em 2016. Antes disso, dedicou duas décadas ao jornalismo, tendo 
passado pela rádio, televisão e por diversos jornais diários e semanários.

Ao longo desses anos, entrevistou centenas de pessoas das mais 
diferentes áreas e apurou a capacidade de ouvir, fazer as perguntas 
certas, selecionar o que é importante e passar a mensagem ao público 
de uma forma obje�va e simples. É focada na organização e estruturação 
da informação e apologista de que a simplicidade na comunicação não é 
negociável. Pelo caminho, apaixonou-se pelo Data Storytelling, que é 
outra forma de simplificar a mensagem (desta vez com dados). 

É pós-graduada em Marke�ng Digital pelo IPAM – Ins�tuto Português de 
Administração e Marke�ng e licenciada em Ciências da Comunicação 
pela Universidade Autónoma de Lisboa.

Adora conversar, de preferência à volta da mesa, em boa companhia.

Organização da Mensagem

FORMADORES
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FORMADORES
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Tomás Varela Pinto

É produtor de conteúdos especializado na ferramenta de comunicação storytelling. Completou a sua formação 
académica na Católica Lisbon, com Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas (2013) e Mestrado 
Internacional com major em Marke�ng e minor em Empreendedorismo (2016). No decorrer do seu percurso, estudou 
um semestre na Ivey Business School em London, Canadá (2015).
  
Desenvolveu a sua a�vidade profissional no Marke�ng de empresas como Sociedade Central de Cervejas (2013); Ferrero 
Ibérica (2013-2014) e Blue & Green Hotels (2016-2017), tendo sido professor assistente da cadeira de Marke�ng I na 
Católica Lisbon (2016-2017). Após o exercício de funções enquanto Project Manager na start-up Fresh.Land (2017), o 
Tomás lançou a sua marca Tomás VP Storyteller cujo obje�vo é aproximar e unir pessoas através do poder das histórias. 
Durante o ano e meio seguinte, o “storyteller” trabalhou como Copywriter & Gestor de Conteúdos em duas agências 
cria�vas (Chefs Agency e SOLOS).

Desde Fevereiro de 2019, o Tomás é formador de comunicação em diferentes organizações, tais como a EDIT. Disrup�ve 
Digital Educa�on (criação de conteúdos), Católica Lisbon School of Business & Economics, e Carla Rocha Comunicação 
(personal branding). Durante o período da COVID-19, o Tomás lançou as Coronavalues Talks: uma série de conversas 
online que visa refle�r sobre as mudanças causadas por esta pandemia nas nossas vidas. Desde então, o Tomás tem 
apoiado dis�ntos projetos de educação orientados para a emancipação das gerações jovens, e para o renascimento das 
comunidades locais. 
 
Nas formações de branding e storytelling da Academia, o Tomás ajuda os formandos a tornarem-se gestores das suas 
marcas pessoais de acordo com os obje�vos de cada um e as necessidades da audiência. Neste processo, os 
par�cipantes serão desafiados a humanizar o seu discurso, potenciando as suas histórias de vida como uma ferramenta 
de comunicação eficaz. 

Storytelling Pessoal e Corpora�vo (segundo método ROCHA) e Branding Storytelling



O valor da formação é de 1.250 euros, acrescido de IVA à taxa de 23%, por formando.
O pagamento é efetuado por transferência bancária de acordo com as seguintes condições:

- Pronto pagamento
- Pagamento em 2 prestações
- Pagamento em 3 prestações

Em caso de cancelamento:

Até 5 dias da data de início da formação, é res�tuída a totalidade do valor pago. Entre 5 dias e 48 horas antes 
da data de início da formação, Carla Rocha Comunicação, Lda. retém 20% do valor já pago para despesas 
administra�vas.

Para mais informação contacte
comercial@carlarocha.pt

Investimento
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