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BUSINESS CONSULTANT
Ana Rita Gaspar é consultora na Basilaris
desde 2017. Desenvolve a sua atividade, na
Formação e Consultoria em Gestão,
Comunicação, Marketing, Vendas e eBusiness. É membro da OTOC e da
Assembleia Geral da Associação Profissional
de Formadores.
Licenciada em Gestão, com Especialização
em Marketing, complementou a sua
formação académica em várias áreas, das
quais se destacam, a Gestão da Formação,
Avaliação da Qualidade da Formação,
Social-Learning, e Web-marketing.
Defende a partilha de saberes, a
aprendizagem
colaborativa
e
a
personalização na relação formativa, como
respostas necessárias às exigências atuais
de mercado, e às necessidades das
pessoas.
A sua carreira profissional começou, em
1997, na RTP-Radiotelevisão Portuguesa,
na área dos Programas e Emissão, e das
Relações Internacionais, participando em
grandes eventos como a Expo98, Eurovisão,
Visitas e Eventos Públicos e Institucionais.
Em 2000, na RTC-Radiotelevisão Comercial,
foi responsável pela Venda Internacional de
Programas, presente nos mercados
Internacionais e Festivais de Televisão e
Cinema, como em Cannes, Milão e Veneza.
Em 2003 iniciou a sua carreira na área da
Formação.

Foi Formadora e Coordenadora da Formação
no IEFP em Sintra/ Cascais, nas áreas
empresariais, Empreendedorismo e Criação
de Negócios; criou manuais, provas e casos
de estudo. Foi responsável pelo Programa
de Estágios e integração de profissionais
nestas áreas.
Ministrou formação em
Camaras Municipais, CVP- Cruz Vermelha
Portuguesa, em Associações Empresariais,
como a Aerlis, Ange, e em várias empresas.
Em 2006 na Blended Learning Portugal,
S.A. foi Tutora Pedagógica e Coordenadora
dos Cursos de Gestão, Turismo, Psicologia,
Vendas, Contabilidade e Recursos Humanos,
gerindo uma equipa de vários formadores.
Em 2014 na PPT4U,Lda., desempenhou
funções de Coordenadora e de eFormadora, gerindo a formação, as
plataformas de e-Learning, os Cursos e
Equipas de formadores.
Também desenvolveu atividade na criação
de Cursos e conteúdos de Marketing,
Empreendedorismo e Marketing Digital,
utilizados em formação on-line e em
ambiente digital; assim como manuais,
artigos para blogs, redes sociais e ministrou
regularmente Palestras e webinares nas
suas áreas de especialidade.
Em 2017 e 2018 especializou-se como eTutora e e-Formadora, pelo CNQF, ANQUEP,
IEFP, tendo participado no desenvolvimento
dos mesmos Cursos-piloto, a implementar
neste Instituto Público.

