FRANCÊS PARA AS
RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

PORQUÊ UM
DIPLOMA DE
FRANCÊS PARA AS
RELAÇÕES
INTERNACIONAIS?

‣ Para certificar as suas competências de francês na
sua área de especialização
‣ Para se diferenciar no mercado de trabalho
‣ Para assumir novas responsabilidades
‣ Para ampliar as suas oportunidades de mobilidade

O Diploma de francês para as Relações Internacionais é uma certificaçãoda Câmara de Comércio e Indústria de Paris Île-de-France que atesta
as suas competências de comunicação em francês, tanto escritas como
orais, num contexto profissional.
PARA QUEM?
. Diplomata
. Funcionário(a) internacional
. Jornalista
. Responsável de projetos
. Responsável de parcerias
. Consultor(a)
. Lobista, Analista

Se é estudante ou profissional,
as suas competências são reconhecidas no
âmbito do seu setor de atividade, da sua
profissão.
Multipliquem as suas competências,
adicionando ao seu CV um Diploma de
francês profissional na área das Relações
Internacionais.

A CCI PARIS ILE-DE-FRANCE
Representando 670 000 empresas, a Câmara de Comércio e
Indústria de Paris Ile-de-France considera que o francês é uma
alavanca de desempenho para as empresas e uma vantagem
profissional para os indivíduos.
Desde 1958, tem confiado ao Français des affaires a missão de
propor testes e diplomas de francês profissional.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EXAME
2 tipos de provas
Compreender e processar informação

Interagir oralmente

Simulação em computador

Prova frente a frente

Redigir uma nota de síntese

Apresentar uma missão, um projeto

Comentar os dados de um país

Apresentar a situação de um país

Resumir os assuntos da atualidade

Obter um apoio para um local

Organizar um evento protocolar

Fazer uma apresentação temática

Redigir uma declaração oficial

Argumentar durante uma negociação

Duração do exame
Níveis propostos
Relações

Utilizador
independente

Internacionais
B1
Relações
Internacionais
B2

Utilizador
proficiente

Relações
Internacionais
C1

Duração
total

»

1h30’

»

2h15’

»

2h15’

Compreender e
processar informação

Interagir
oralmente

: 1h20 min

_ 10 min

: 2h

_ 15 min

: 2h

_ 15 min

O seu Diploma é vitalício e fica disponível em arquivo digital.

COMO SE PREPARAR?
Aprender online em www.lefrancaisdesaffaires.fr:
• Tutoriais de formação e exemplos de provas
• Fichas pedagógicas
• Fichas e exercícios em parceria com
• Plataforma de preparação online

e

Assistir a aulas e preparar-se
Contacte o centro de exames mais próximo de si para mais informações
sobre aulas de francês profissional.

COMO SE INSCREVER?

Para informação sobre as datas das sessões, os preços e as modalidades de
exames, contacte diretamente o centro da sua escolha.
Consulte a lista de todos os nossos centros a nível mundial no site
www.lefrancaisdesaffaires.fr.

O SEU CENTRO

Para mais informações: www.lefrançaisdesaffaires.fr
Siga-nos no

