
Conhecer o modo de funcionamento dos

media e estar preparado para a interação

com os meios de comunicação social é hoje

um imperativo para os profissionais que

desempenham cargos executivos. Por esse

facto, o Media Training é a ponte

fundamental para se poder alcançar uma

comunicação mais ágil e eficiente através de

um plano de trabalho personalizado em

função dos objetivos delineados.

Através do Media training podemos

compreender o panorama mediático

nacional, perceber como funcionam os

media, o que são critérios editoriais e como

se determina “o que é notícia”. Por outro

lado, aperfeiçoamos a capacidade global de

comunicação, na interação com jornalistas e

na exposição pública.

O Media Training é, como o próprio nome

indica, um treino que pode ser realizado sob

diversos cenários e diretrizes e que pretende

transmitir aos seus participantes as técnicas

e as ferramentas necessárias para preparar

adequadamente um discurso ou um

conjunto de mensagens dirigidos à

comunicação social, independentemente

das perguntas, da especificidade dos meios

e das abordagens de cada um.

O Media Training permite que os

profissionais dos diversos setores de

atividade aprendam igualmente a lidar com

os órgãos de comunicação social em

situações normais de entrevista e em

cenários de crise.

Em cada sessão de media training

transmitem-se as técnicas e as

regras para comunicar melhor com

os media: trabalha-se a linguagem

corporal, postura, dicção e

projeção de voz, leitura expressiva,

clareza e objetividade do discurso.

As aprendizagens destas técnicas

revelam-se fundamentais para

preparar com eficácia intervenções

mais impactantes e que

acrescentem valor à comunicação

(pessoal ou da organização).
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“Se falares a um

homem numa

linguagem que ele

compreenda, a tua

mensagem entra na

sua cabeça. Se lhe

falares na sua própria

linguagem, a tua

mensagem entra-lhe

diretamente no

coração.” 
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