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Sinopse

Mais do que transmitir uma mensagem, o Storytelling 
permite estabelecer uma conexão emocional com
o leitor, fazendo com que este se identifique com a 
personagem, cenário ou situação a ser narrada.
Além de um simples replicar de factos ou 
acontecimentos, está intimamente ligada à forma
de transmissão de uma mensagem que acrescente 
valor, conhecimento e envolvimento da sua audiência, 
recorrendo a elementos como o enredo, ambiente, 
personagens e sensações. Identificação, Emoção e 
Jornada, são conceitos indispensáveis na construção 
de histórias. Através de exemplos práticos, conheça as 
melhores práticas para produzir e aprimorar conteúdos 
textuais, no contexto da arquitetura.

Speaker

Ana Costa Franco

Com formação superior na área das relações 
internacionais, desenvolveu as suas 
capacidades de escrita e construção de 
guiões para diferentes peças de comunicação 
na New York Film Academy. Formadora com 
mais de 20 anos de experiência na ETIC - 
Escola de Tecnologias Inovação e Criação, é 
ainda fundadora do Ophelia Studio - Design e 
Comunicação, onde ocupa os cargos de CEO 
e Creative Copywriter, tendo desenvolvido 
conteúdos de branding e publicidade para 
entidades como Gulbenkian, Eurovisão e 
Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses.
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Data 14/02/2023

Hora 18h00

Duração 75 minutos

Sessão/Módulos 1

Local S+Academy, Lisboa

A quem se destina

Arquitetos, Engenheiros, Designers e qualquer outra 
categoria profissional cujas funções impliquem a 
produção de conteúdos textuais e comunicação com 
uma determinada audiência/comunidade.

Competências a adquirir

Conhecer os procedimentos de construção de histórias 
e aplicação da criatividade no desenvolvimento de 
peças narrativas de ideias, conceitos, projetos ou 
memórias descritivas.

Condições

1 Inscrição até 24h antes da data da sessão 
escolhida, na página S+Academy em
www.saraivaeassociados.com/academy

2 A realização de cada sessão formativa está 
condicionada a um número mínimo e máximo de 
inscrições; a participação é limitada ao número de 
vagas disponíveis; por favor aguardar confirmação 
da disponibilidade.

•• Storytelling e Escrita Criativa 
em Arquitetura
Conhecer e desenvolver skills na redação e descrição de 
projetos de arquitetura.


