
remote learning | workshop

ser freelancer: 
como começar



ser freelancer: 
como começar
SOBRE O WORKSHOP

Uma carreira como freelancer pode ser libertadora e permitir 
maiores rendimentos. Porém, é cheia de incertezas, dificuldades e 
sacrifícios. Não são poucos os profissionais que tentam trabalhar 
como freelancers, mas acabam por desistir ao fim de algum tempo 
por falta de preparação.

Neste workshop aprenderás a tornares um freelancer capaz de 
gerir o seu trabalho como um negócio, sem teorias positivistas, 
promessas vazias ou discurso de autoajuda. O que receberás é 
uma visão clara sobre o quão difícil é trabalhar por conta-própria, 
que riscos acarreta, quais os desafios, mas sobretudo como seres 
bem-sucedido e prosperares no seu trabalho, ao aumentares 
significativamente os teus ganhos numa relação de igual para 
igual com os teus clientes.

Deixarás de lado a ideia generalizada de que um freelancer bem-
sucedido tem de ser o profissional mais criativo, competente, 
talentoso e reconhecido no mercado. Pelo contrário, para seres 
um freelancer bem-sucedidos tens é de estar preparado!

duração total 12h - Aulas Teóricas / 
Práticas

investimento 150€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Idade mínima de 18 anos. 

PÚBLICO-ALVO

Este workshop é indicado para é dirigido a todos os profissionais 
de áreas como design, fotografia, ilustração, desenvolvimento de 
aplicações, websites ou software, escrita de conteúdos e outras 
atividades criativas.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Começares como freelancer1.

 › Um que é um freelancer

 › Diferenças de trabalhar por conta própria ou por 
conta de outrem

 › Principais vantagens e desvantagens

 › Como te autopromoveres e criares reputação

2. Relação com clientes

 › Encontrar os primeiros clientes

 › Processo de seleção de clientes

 › O perfil do bom e do mau cliente

 › Como manteres os teus clientes e angariares 
mais trabalho

4. Gerir o negócio

 › Diferença de preço e valor

 › Modelos de honorários

 › Elaborar o preço de serviços

 › Como abrir atividade e as obrigações fiscais

 › O contrato de prestação de serviços

Negociação3.

 › Princípios de negociação

 › Criar um briefing

 › Criar uma proposta comercial assertiva e eficaz

 › Lidar com revisões de trabalho e implementar 
um protocolo de feedback
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EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

Um computador com ligação a internet 
(preferencialmente através de cabo de rede);
Webcam e microphone;
Documentação em formato digital.

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica do 
workshop em formato digital. 

NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor 
pago pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua 
íntegra. Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será 
devido uma multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor 
pago. Não será restituído o valor da inscrição após a realização do 
workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e das 
suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou 
mesmo cancelar workshops de acordo com um número minímo de 
interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 24 
horas antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, 
como valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer 
tipo e deslocações.
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