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Comunicar com Impacto
Usar a sua influência para obter resultados

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 3 dias (14 horas) Referência : 8541

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 3.000,00 € + IVA

A comunicação com impacto é uma junção de competências fundamentais e necessárias para a nossa vida profissional e
pessoal. Se deseja comunicar com eficácia e honestidade, estabelecer e manter relacionamentos sólidos e lidar com
diversos tipos de pressão da comunicação, este percurso de aprendizagem irá permitir-lhe desenvolver e/ou atualizar
um conjunto de competências associadas a uma comunicação eficaz.

Objetivos

No final do percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer o seu estilo de comunicação para usá-lo e adaptá-lo para comunicar de forma mais eficaz;
Usar uma comunicação aberta e assertiva;
Influenciar os outros de forma mais positiva e eficaz;
Gerir estrategicamente conversas difíceis e oferecer feedback produtivo.

Destinatários

Para quem

Líderes de equipa, supervisores e todos os profissionais que pretendam melhorar as suas competências de
comunicação



Pré-requisitos

Acesso a um computador com câmara e ligação à Internet, permitindo a participação nas Classes Virtuais

Percurso de aprendizagem

Atividade online (0h30m)

Autoavaliação “Quão bem eu comunico?”

1ª Classe Virtual (3h30m)

Integrar as Qualidades Pessoais

Os três pilares da comunicação efetiva
Integrar as suas qualidades pessoais
Valores e crenças
Assertividade: conheça o seu perfil
Enquadramento da Definição de Objetivos

Atividade entre sessões (1h30m)

Módulos interativos

3 módulos interativos

Trabalho individual

Desafios: Utilizar as técnicas de comunicação na sua vida profissional

2ª Classe Virtual (3h30m)

Desenvolvimento de Relações Eficazes

Recusar Diplomaticamente
Lidar com interrupções
Influenciar colegas. Influenciar a chefia
Escolha a sua tática de influência
Mapear a sua network
1ª abordagem: O panorama geral
2ª abordagem: Recursos

Atividade entre sessões (1h30m)

Módulo interativo

Trabalho individual

Guião de uma conversa difícil
Autoavaliação “Posições de Vida”
Desafio de implementação

3ª Classe Virtual (3h30m)

Agilidade Situacional
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Adotar a atitude certa conhecendo as posições de vida
Transmitir uma mensagem difícil ou feedback construtivo passo a passo
Compreender através de Escuta autêntica
Praticar uma comunicação verdadeira
Gestão da Adversidade e do Confronto
Exercício de grupo: conversas difíceis

Métodos pedagógicos

Um conjunto de Classes Virtuais interativas e de desafios práticos individuais e em grupo entre as sessões,
focados na transferência da aprendizgem para o contexto de trabalho de cada um dos participantes.

Pontos fortes

Pré e pós-autoavaliação para personalizar o programa e verificar o progresso
10 horas de exercícios e Classes virtuais conduzidas por especialista, discutindo desafios e encontrando soluções.
Execução de uma sequência de apresentação ao vivo, recebendo feedback do grupo e do especialista.
Um autodiagnóstico de assertividade e um questionário sobre as posições de vida para compreender os estilos de
comunicação e suas posições de vida
Caderno de atividades do curso disponível para download que inclui um guia de aplicação pós-curso para chefias
diretas e participantes.


