
Comunicação e relacionamento interpessoal
Á distância

Duração : 1h30 Referência : 1195E

Preço : 250,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 1.600,00 € + IVA

Um percurso destinado a todos aqueles que pretendem melhorar as suas competências de relacionamento interpessoal,
nos diversos contextos em que interagem.

Objetivos

No final do programa os formandos serão capazes de:

Construir relações de trabalho bem-sucedidas usando os três pilares da excelência interpessoal.
Desenvolver uma estratégia de rede para as suas relações.
Exercer o nível correto de influência e definirá objetivos adequados antes de agir.
Limitar os comportamentos ineficazes e a usar reflexos simples para comunicar de forma calma e assertiva.
Recorrer aos seus valores para comunicar de forma mais eficaz e construir relações duradouras, baseadas na
confiança.
Usar a comunicação não verbal de modo eficaz.

Destinatários

Qualquer pessoa cuja função dependa da construção e manutenção de relações bem sucedidas.

Percurso de aprendizagem

Os três pilares da excelência interpessoal

A sua posição na organização.
A importância da estratégia de rede.
Mobilizar as suas qualidades pessoais.
Ferramentas para desenvolver relações eficazes.

Desenvolver uma estratégia de comunicação interpessoal

Cartografar a sua rede de atores-chave.
Definir o seu grau de influência sobre os diferentes atores.
Definir objetivos concretos para a ação.

Conhecer-se melhor para comunicar melhor - Parte A

Explorar as 4 atitudes principais das relações pessoais.
Desenvolver estratégias para limitar as atitudes ineficazes.
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Conhecer-se melhor para comunicar melhor - Parte B

Consciencializar os seus valores.
Explorar as questões relacionadas com a confiança.

Três ferramentas facilitadoras da comunicação interpessoal

Melhorar a comunicação não verbal.
Exprimir-se de forma aberta: discurso franco.

Métodos pedagógicos

5 módulos digitais interativos para introduzir conceitos ou ferramentas, intercalados com desafios de
implementação prática;
e-tutoria ao longo de todo o percurso: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante
(técnico e pedagógico).


