
AUMENTAR A SUA ASSERTIVIDADE

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Qualquer pessoa cuja função dependa da construção
e manutenção de relações bem sucedidas, que queira gerir
situações de tensão de forma mais eficaz, que queira identificar e
contrariar comportamentos manipuladores e que deseje ser mais
assertivo na sua relação com os outros.

Referência: 1194E

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de: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;
reagir em situações de tensão, afirmando a sua posição de forma
assertiva e não agressiva;
identificar rapidamente o comportamento manipulador, através da
compreensão dos motivos que lhe estão subjacentes e da forma
como ele se manifesta;
explorar o seu perfil pessoal de assertividade;
expressar as suas ideias de modo calmo e assertivo.

Métodos: 6 módulos onlinee-tutoria: acompanhamento
individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e
pedagógico).

Programa

Conhecer-se melhor para comunicar melhor (Parte A)

Explorar as 4 atitudes principais das relações interpessoais.
Identificar as suas atitudes pessoais ineficazes.
Selecionar ações-chave para implementar comportamentos eficazes.

Conhecer-se melhor para comunicar melhor (Parte B)

Compreender o papel dos valores na comunicação eficaz.
Identificar as forças motivadoras da ação.

Assertividade: Conhecer o seu perfil (Parte A)

Identificar as características das atitudes assertiva, passiva e agressiva.
Usar técnicas simples para se tornar mais assertivo.

Assertividade: Conhecer o seu perfil (Parte B)

Compreender as características do comportamento manipulador.
Usar a assertividade para lidar com a manipulação.

As ferramentas da assertividade (Parte A)

Explorar os princípios da assertividade.
Identificar as formas preferências de se comportar.
Usar o método DESC como forma de estruturar uma crítica construtiva.

As ferramentas da assertividade (Parte B)

Tornar-se mais assertivo.
Saber formular pedidos.
Saber dizer não de forma adequada.
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Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



DESENVOLVER A SUA CAPACIDADE DE INFLUêNCIA

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Para quem pretenda conhecer técnicas e ferramentas
para aumentar o poder de persuasão durante uma venda,
negociação, reunião ou apresentação.

Referência: 635E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Conhecer as 6
estratégias gerais de influência;
Conhecer técnicas de reforço da persuasão na argumentação;
Organizar e estruturar as suas mensagens persuasivas;
Escolher uma via para a persuasão em função do perfil do
interlocutor.

Métodos: 5 módulos onlinee-tutoria: acompanhamento
individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e
pedagógico).

Programa

Da influência à persuasão

Distinguir os conceitos de influência e persuasão.
Compreender a relação entre o poder e a persuasão.
Refletir acerca do lugar da ética na persuasão.

6 Estratégias gerais de influência

Identificar as 6 estratégias gerais de influência.
Compreender quais os contextos favoráveis à sua utilização.
Caracterizar as especificidades de cada estratégia.

Argumentar de forma mais persuasiva

Desencadear o estado de busca de uma solução.
Conhecer a estrutura de um argumento persuasivo.
Utilizar a espiral da argumentação.
Utilizar documentos e suportes visuais durante a argumentação.
Compreender a importância de sincronizar com o cliente.
Preparar a argumentação.

Utilizar elementos persuasivos na comunicação

Utilizar a comunicação verbal e não verbal como elemento persuasivo.
Compreender como os elementos da comunicação afetam o seu poder persuasivo.
Estruturar uma mensagem para ser mais clara e persuasiva.

As 2 vias para a persuasão

Compreender o modelo das 2 vias da persuasão.
Aprender a construir uma mensagem persuasiva através da via central.
Identificar os aspetos de persuasão da via periférica.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo:
uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas-chave:
autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
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acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



INTRODUçãO à SEGURANçA E SAúDE NO TRABALHO
Implementar no quotidiano as medidas de prevenção e proteção adequadas

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Qualquer pessoa que pretenda compreender os
principais conceitos e requisitos legais associados às questões da
segurança e saúde no trabalho, bem como saber atuar na
prevenção e proteção de acidentes de trabalho e doenças
profissionais.

Referência: 719E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Identificar as principais
linhas de enquadramento da Segurança e Saúde no Trabalho
preconizadas pela lei;
Caracterizar os diferentes riscos profissionais;
Implementar no quotidiano as principais medidas de prevenção e
proteção adequadas a cada risco.

Métodos: 7 módulos online/9h à distância.
e-Tutoria (acompanhamento individualizado do participante).

Porque a riqueza de um país tem por base os seus Recursos Humanos e porque o desenvolvimento sustentável depende de bons
níveis de segurança e saúde coletiva e individual é indispensável assegurar a prevenção dos riscos profissionais e a manutenção e
promoção da saúde.

Este curso é dirigido a todos os trabalhadores que no exercício da sua função devem ser formados sobre as questões relacionadas com
a segurança e saúde associadas ao seu posto de trabalho.

Programa

1 - Princípios, Conceitos e Responsabilidades associados à Segurança e Saúde no Trabalho

Compreender os princípios base e os principais conceitos da SST.
Conhecer os principais requisitos legais e normativos e as responsabilidades no âmbito da SST.

2 - Riscos Físicos

Caracterizar os riscos físicos e saber aplicar as medidas de prevenção e de proteção adequadas.

3 - Riscos Químicos e Riscos Biológicos

Caracterizar os riscos químicos e os riscos biológicos e saber aplicar as medidas de prevenção e de proteção adequadas.

4 - Riscos Elétricos

Caracterizar os riscos elétricos nas pessoas e nas instalações.
Saber aplicar as medidas de prevenção e de proteção contra os riscos elétricos.
Compreender a importância das intervenções elétricas serem executadas por técnicos credenciados.

5 - Gestão de emergências

Caracterizar os riscos de incêndio e explosão e conhecer as medidas de prevenção e proteção adequadas.
Saber atuar em caso de emergência ambiental, sismo, ameaça de bomba e inundação.
Caracterizar os planos de emergência e de segurança internos.

6 - Riscos Ergonómicos

Conhecer as diferentes especializações e tipos de Ergonomia.
Saber aplicar as medidas de prevenção no âmbito das posturas e da organização do posto de trabalho.

7 - Riscos Psicossociais
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Caracterizar os riscos psicossociais.
Conhecer o stresse e saber como preveni-lo.



CONDUZIR E GERIR ENTREVISTAS DE AVALIAçãO DE DESEMPENHO

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Todos os gestores que necessitam de conduzir
entrevistas de definição de objetivos e de avaliação.

Referência: 1141E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Contribuir para a
motivação e autonomia da sua equipa de trabalho;
Conhecer estratégias para ajudar os elementos da equipa a
desenvolver as suas competências e a progredir no desempenho;
Conhecer instrumentos operacionais que o tornarão mais ágil e
flexível para reagir de forma mais precisa na gestão das pessoas.

Métodos: 5 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

Preparar a avaliação anual do desempenho

Preparar a entrevista anual de maneira estruturada.
Adotar uma atitude promotora de um diálogo construtivo.
Aplicar as grandes etapas da entrevista anual.
Garantir que a entrevista tem continuidade, por meio de pontos de follow-up.

Avaliar e alinhar objetivos de modo estratégico

Explicar o que é o alinhamento de objetivos.
Fixar objetivos: regras fundamentais.
Fixar objetivos qualitativos.
Empregar ferramentas para avaliar em que medida os objetivos são alcançados.
Lidar com situações críticas associadas à avaliação dos objetivos.

Desenvolver e manter competências

Situar o contributo da competência na prossecução do desempenho.
Avaliar as competências.
Elaborar planos de desenvolvimento - individual e coletivo.

O papel da ética e da integridade na avaliação

Identificar as situações de risco nas entrevistas de avaliação.
Diagnosticar e prevenir as tensões no trabalho.
Medir a sua responsabilidade social e praticar uma gestão ética nas entrevistas de avaliação.

Estabelecer um clima positivo para a comunicação

Lidar com as situações difíceis relacionadas com a empresa.
Lidar com problemas de interação entre o gestor e o colaborador
Lidar com um indivíduo difícil.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.
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Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



INTRODUçãO AO MARKETING

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Para quem pretenda conhecer as principais
ferramentas do marketing e os principais fatores a considerar na
elaboração de uma estratégia de marketing.

Referência: 779E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Compreender o papel,
a função e as finalidades do marketing na empresa;
Conhecer as etapas do processo de marketing;
Dominar as técnicas e instrumentos essenciais para participar
ativamente nas ações de marketing.

Métodos: 5 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

1 - O processo de Marketing

Analisar o mercado.
Fazer uma proposta de marketing.
Implementar um plano de marketing.

2 - A análise SWOT

Aplicar a metodologia certa.
Realizar uma análise externa.
Realizar uma análise interna.
Tomar as decisões certas.

3 - O plano de marketing

Estabelecer objetivos precisos e realistas que tragam resultados concretos.
Saber como implementar um objetivo.
Convencer os outros e planear eficazmente.

4 - O marketing mix

Explicar os cinco componentes do marketing mix.
Definir o marketing mix e posicionamento.
Criar valor para o cliente.
Identificar os fatores-chave do sucesso.

5 - A estratégia de comunicação

Ter em atenção o público-alvo.
Respeitar os objetivos.
Conceber a mensagem.
Escolher o meio de comunicação apropriado.
Garantir consistência entre a estratégia e a comunicação.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo:
uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas-chave:
autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
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avaliação final para medir o progresso realizado.
Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



INTRODUçãO àS TéCNICAS DE VENDA

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Todos aqueles que tenham uma atividade comercial e
pretendam conhecer vários métodos e instrumentos para atingir os
objetivos de cada fase da venda.

Referência: 632E

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Conhecer um modelo eficaz para abordar clientes e
prospetos;
Criar e manter um clima de confiança com o cliente;
Saber argumentar em sintonia com as motivações do cliente;
Conhecer as técnicas de fecho para concluir uma venda.

Métodos: 6 módulos online/10h à distância.
e-Tutoria (acompanhamento individualizado do participante).

A venda é atualmente uma atividade profissional exigente, difícil e complexa, exercida por uma multidão de pessoas cada vez mais
qualificadas.

Para garantir o seu sucesso, estes profissionais devem investir continuamente no seu desenvolvimento, refletindo acerca daquilo que
fazem e da forma como o fazem, com abertura para adotar instrumentos e procedimentos novos.

Neste curso vai conhecer vários métodos e instrumentos práticos de venda com o objetivo de incrementar a eficácia da sua ação
comercial.

Programa

1 - 5 etapas para 5 desejos

A venda e o papel do vendedor.
Os 3 saberes fundamentais da profissão de vendedor.
Modelo eficaz de venda: as 5 etapas e os 5 desejos.

2 - Preparar o êxito da entrevista de vendas

Definir objetivos SMART.
Informação a reunir antes de visitar o cliente.
O GRID e a sua influência no circuito de decisão de compra.

3 - Descobrir as necessidades e motivações do cliente

Centrar-se nas necessidades do cliente.
Variáveis que influenciam o comportamento de compra.
Utilizar a técnica das perguntas para conhecer as motivações e critérios de decisão.

4 - Argumentar para convencer o cliente

Reforçar o impacte dos seus argumentos.
Conseguir a concordância do cliente.
Responder às objeções do cliente.
Saber apresentar o preço.

5 - Conduzir o cliente para o fecho da venda

Os pré-requisitos para fechar uma venda.
Identificar os sinais de compra.
Utilizar técnicas de fecho.
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6 - Acompanhar para fidelizar o cliente

Como fidelizar o cliente e consolidar venda.
Um follow-up

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo:
uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas-chave:
autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



APERFEIçOAMENTO NAS TéCNICAS DE VENDA

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Para quem pretenda conhecer técnicas e ferramentas
para aumentar o poder de persuasão durante uma venda,
negociação, reunião ou apresentação.

Referência: 671E

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:compreender a dinâmica da venda;
identificar os instrumentos e intervenientes no processo de venda;
aplicar as estratégias de persuasão ao contexto da venda;
lidar positivamente com situações delicadas e clientes exigentes.

Métodos: 6 módulos online/10h à distância.
e-Tutoria (acompanhamento individualizado do participante).

A venda é uma atividade complexa e gratificante, que exige dos seus profissionais uma constante busca de novas estratégias, uma
focalização nas necessidades do cliente e, também, a capacidade de ultrapassar situações difíceis.

Atualmente, esta atividade é exercida por profissionais cada vez mais qualificados e para clientes cada vez mais exigentes e
informados.

Torna-se, assim, imprescindível para todos os que aspiram ao sucesso profissional aprofundar as técnicas de venda, alargando as suas
áreas de conhecimento ao campo da persuasão e da gestão de diálogos difíceis. Este curso irá precisamente permitir o
desenvolvimento destas competências.

Programa

1. Conceitos chave na venda

A venda e a função comercial.
Dois alicerces da venda.
Como é que os clientes compram.
O processo de vendas.

2. Os atores da venda

Os clientes e as suas necessidades.
O modelo ABC.
O GRID: Grupo Real de Influência e decisão.
O Vendedor: a sua motivação.

3. Estratégias de persuasão na venda

Os fenómenos de influência.
6 estratégias de influência.
Aplicação das estratégias à venda.

4. Conseguir o acordo do cliente

Argumentar de forma persuasiva.
Lidar eficazmente com objeções.
Saber apresentar o preço.

5. Os diálogos difíceis na venda

Identificar situações difíceis.
Os 3 tipos de diálogo que ocorrem numa situação difícil - pressupostos subjacentes.
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Como transformar uma diálogo difícil num diálogo construtivo.

6. Ultrapassar situações difíceis na venda

7 tipos de clientes.
As estratégias adequadas para lidar com cada um deles.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo:
uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas-chave:
autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.
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FUNDAMENTOS DA NEGOCIAçãO COMERCIAL

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Técnicos-comerciais com experiência.
Dirigentes comerciais.
Responsáveis de unidades.
Engenheiros comerciais.

Referência: 634E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Compreender a
dinâmica das negociações comerciais;
Identificar o seu estilo pessoal de negociação;Saber adaptar a sua
abordagem à situação;.

Métodos: 6 módulos online/10h à distância.
e-Tutoria (acompanhamento individualizado do participante).

Programa

1 - Conceitos-chave em negociação

Compreender a diferença entre vender e negociar.
Identificar as características de uma situação de negociação.
Recordar os conceitos básicos da negociação e as suas etapas.
Conhecer os 3 tipos de competências de negociação que deve desenvolver para ser um bom negociador.

2 - Estilos e estratégias de negociação

Conhecer os 5 principais estilos negociação.
Identificar o seu estilo pessoal.
Compreender as duas conceções da negociação que servem de base a diferentes estratégias negociais.
Escolher a sua estratégia.

3 - Garantir o sucesso da negociação

Reconhecer a importância de preparar as negociações.
Identificar os pontos-chave para planear as negociações.
Recolher a informação a analisar antes de negociar.
Dominar as 5 “Regras de Ouro” da negociação.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo:
uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas-chave:
autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



DESENVOLVER A SUA CAPACIDADE DE INFLUêNCIA

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Para quem pretenda conhecer técnicas e ferramentas
para aumentar o poder de persuasão durante uma venda,
negociação, reunião ou apresentação.

Referência: 635E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Conhecer as 6
estratégias gerais de influência;
Conhecer técnicas de reforço da persuasão na argumentação;
Organizar e estruturar as suas mensagens persuasivas;
Escolher uma via para a persuasão em função do perfil do
interlocutor.

Métodos: 5 módulos onlinee-tutoria: acompanhamento
individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e
pedagógico).

Programa

Da influência à persuasão

Distinguir os conceitos de influência e persuasão.
Compreender a relação entre o poder e a persuasão.
Refletir acerca do lugar da ética na persuasão.

6 Estratégias gerais de influência

Identificar as 6 estratégias gerais de influência.
Compreender quais os contextos favoráveis à sua utilização.
Caracterizar as especificidades de cada estratégia.

Argumentar de forma mais persuasiva

Desencadear o estado de busca de uma solução.
Conhecer a estrutura de um argumento persuasivo.
Utilizar a espiral da argumentação.
Utilizar documentos e suportes visuais durante a argumentação.
Compreender a importância de sincronizar com o cliente.
Preparar a argumentação.

Utilizar elementos persuasivos na comunicação

Utilizar a comunicação verbal e não verbal como elemento persuasivo.
Compreender como os elementos da comunicação afetam o seu poder persuasivo.
Estruturar uma mensagem para ser mais clara e persuasiva.

As 2 vias para a persuasão

Compreender o modelo das 2 vias da persuasão.
Aprender a construir uma mensagem persuasiva através da via central.
Identificar os aspetos de persuasão da via periférica.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo:
uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas-chave:
autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
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acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1212E
07/10/2019

INTERCULTURALIDADE, CRIATIVIDADE E TIC’S NA NEGOCIAçãO

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Técnicos-comerciais com experiência.
Dirigentes comerciais.
Responsáveis de unidades.
Engenheiros comerciais.

Referência: 1212E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Lidar positivamente
com contextos de negociação específicos: negociação intercultural
e negociação com recurso às novas tecnologias;
Treinar a criatividade, competência fundamental de negociadores
de sucesso.

Métodos: 3 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

1 - Negociação intercultural

Identificar a definição de cultura e as suas dimensões.
Caracterizar as implicações das dimensões de cultura para as organizações.
Reconhecer os principais desafios da negociação intercultural.
Lidar com as diferenças culturais de forma positiva.

 

2 - Negociação com recurso às TIC

Conhecer o modelo lugar-tempo de interação social e as suas implicações para a negociação.
Reconhecer os efeitos das tecnologias da informação e comunicação (TIC) no comportamento social.
Recorrer a estratégias para aumentar a eficácia das negociações com recurso às TIC.

 

3 - A criatividade na negociação

Definir a criatividade.
Conhecer as principais ameaças à criatividade.
Treinar a sua criatividade através de exercícios.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

 

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



GERIR EQUIPAS COMERCIAIS EM CONTEXTO DE MUDANçA

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Este curso é dirigido a todos os gestores comerciais.

Referência: 1211E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Integrar o instável
ambiente comercial como um fator-chave na gestão.
Antecipar as reações da equipa à incerteza e recolocar o foco nos
objetivos.
Guiar o seu negócio e identificar oportunidades num ambiente
incerto.
Aplicar a flexibilidade e antecipar.
Utilizar as reuniões para motivar a sua equipa a cumprir o seu
plano de ação.
Utilizar a motivação individual para garantir o desempenho.

Métodos: 5 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

1 - Missão e atitudes do gestor comercial bem-sucedido

Em que tipo de palco atua o gestor-acrobata.
A abordagem a adotar no seio da mudança.
Como “transformar caroços em árvores de fruto”.
Qual a equação para alcançar resultados.
Como gerir o tempo equilibradamente.

2 - Gerir a equipa de vendas num ambiente de incerteza e mudança

Como os imprevistos afetam os negócios.
O que afeta emocionalmente os vendedores.
Uma abordagem para lidar com reações emocionais.
Redirecionar as energias para alcançar os objetivos.
Criar espírito de equipa.

 

3 - Gerir a atividade comercial em contexto de incerteza e mudança

Utilizar a reatividade como vantagem competitiva.
Compreender as oportunidades e alavancas-chave da envolvente comercial.
Construir uma estratégia com o método ZIP.
Desenvolver uma dinâmica de grupo.

 

4 - Reuniões comerciais bem-sucedidas

Os princípios de uma reunião comercial eficaz.
Preparar a reunião.
Proporcionar um contexto para a ação.
Utilizar diferentes abordagens para as ações necessárias.
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5 - Motivar a equipa comercial para a ação

Identificar os mecanismos da motivação pessoal.
Manter o envolvimento individual.
Obter o envolvimento dos colaboradores em novos objetivos, por meio de reuniões.
Recentrar o vendedor nos objetivos.
Felicitar um vendedor.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

 

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



MELHORAR A RELAçãO COM OS CLIENTES

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Este curso é dirigido a todos os profissionais em
contacto direto com clientes e/ou que necessitam de desenvolver
competências de persuasão e argumentação

Referência: 1182E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:implementar boas-
práticas para que seja visto como confiável pelo cliente;
impulsionar a imagem da empresa, estabelecer uma comunicação
próxima com o cliente, bem como identificar e gerir situações
delicadas;
estabelecer um primeiro contacto de sucesso com o cliente e
recolher a informação de que necessita ao colocar as questões
corretas;
saber como e porque é que precisa de ouvir o seu cliente para ser
mais persuasivo;
usar o questionamento para explorar as necessidades dos clientes
e dos potenciais clientes e persuadi-los mais eficazmente;
construir a lealdade do cliente em cada contacto, transformar os
contactos em oportunidades de venda de forma eficaz e lidar com
potenciais reclamações.

Métodos: 5 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

1 - Relação cliente: construir a confiança

Identificar os desafios do contacto com o cliente.
Ser bem-sucedido nas reuniões face a face.
Estabelecer uma comunicação próxima com os seus clientes e sincronizar com as suas atitudes e comportamentos.
Identificar como se posiciona em relação aos seus cientes e gerir situações delicadas.

2 - Relação cliente: praticar a escuta ativa

Encorajar o cliente a falar enquanto estabelece contacto.
Colocar as perguntas corretas.
Evitar barreiras que podem conduzir a mal entendidos.
Combinar a escuta com a empatia para uma comunicação mais eficaz.

3 - A arte de convencer pela escuta (parte A)

Integrar as cinco etapas da convicção na sua abordagem de argumentação.
Utilizar os benefícios da escuta em prol da abordagem de persuasão.
Tranquilizar o cliente, garantindo-lhe que é escutado e compreendido ao longo do processo de venda.

4 - A arte de convencer pela escuta (parte B)

Saber colocar perguntas a um cliente que não pediu nada, respeitando a relação.
Reforçar a sua argumentação, graças aos resultados da sua escuta.
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5 - Fidelizar através da relação com o cliente

Usar a satisfação do cliente para gerar fidelização.
Identificar os aspetos chave para fidelizar o cliente.
Lidar e gerir reclamações.
Transformar os contactos em oportunidades de vendas.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

 

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



GESTãO DE PROJETOS – PRíNCIPIOS CHAVE

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Qualquer pessoa envolvida em projetos e que queira
melhor as suas competências de gestão de projetos.
Atuais e futuros gestores de projeto.

Referência: 1208E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:definir os objetivos do
seu projeto, organizar as fases chave e definir os milestones que o
ajudarão a tomar as decisões certas no momento certo.
identificar as várias partes interessadas e a estabelecer um
mecanismo adequado de governance.
definir o método mais adequado de gestão de projeto, assim como
a sua frequência.
abordar a primeira fase chave do projeto – o enquadramento do
projeto – com sucesso.
elaborar um mapa de atividades, definindo todas as tarefas
associadas ao projeto.
definir o método de apresentação do calendário mais adequado
para o seu projeto.
identificar o caminho crítico dos projetos e adotar a atitude correta
nas flutuações no seu calendário.

Métodos: 6 módulos onlinee-tutoria: acompanhamento
individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e
pedagógico).

Programa

Princípios-base da gestão de projetos (Parte A)

Definir o projeto.
Identificar os objetivos do projeto.
Dominar o triângulo desempenho-custo-prazo.
Organizar as fases chave do projeto e definir milestones.
Identificar todas as partes interessadas do projeto.

Princípios-base da gestão de projetos (Parte B)

Gestão no dia-a-dia: método e frequência.
Identificar os vários níveis da maturidade na gestão de projetos dentro da organização.
Posicionar-se como gestor de projetos na sua organização: adaptar a sua postura ao nível de maturidade da empresa.

O enquadramento do projeto (Parte A)

Identificar os promotores e os constrangimentos ao lançamento do projeto.
Definir o conteúdo do plano de projeto.
Distinguir entre os interesses e os objetivos do projeto.

O enquadramento do projeto (Parte B)

Elaborar o mapa de atividades do projeto.
Elaborar o diagrama de alocação de tarefas.
Identificar diferentes tipos de alteração e geri-los de modo adequado.

Planeamento de projetos (Parte A)

Escolher um método de apresentação do projeto adequando: milestone diagram ou gráfico de Gantt.
Listar e identificar as restrições ao longo do projeto, planeando tarefas e atividades.
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Planeamento de projetos (Parte B)

Calcular datas e identificar o caminho crítico.
Ver e ajustar os espaços de manobra no projeto.
Criar um gráfico de Gantt chart e escolher a ferramenta de planeamento.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.
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WEBMARKETING

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: All professionals wishing to learn about website
creation.
All marketing specialists (webmasters, product managers, etc.).
All professionals in charge of managing a website.

Referência: 1205E

Objetivos: To master the key principles of the internet in order to
manage a website creation project.
To generate traffic on your website quickly and in the correct
manner.
Developing loyalty among your target market to increase traffic on
your website.

Métodos: 3 módulos online em inglêse-tutoria: acompanhamento
individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e
pedagógico).

Programa

Creating your website

Managing your website creation project effectively.
Designing and illustrating your website.
Publishing your site on the internet

Five steps to generating website traffic

Optimising your natural positioning.
Investing wisely in paid positioning.
Communicating more effectively through online advertising.
Running an effective e-mailing campaign.
Using web statistics to improve customer satisfaction.

Four steps to increasing website loyalty

Using games to develop loyalty among your target market.
Selecting the most appropriate loyalty programme.
Creating and managing communities.
Using Web 2.0.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.
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ONLINE COMMUNICATION

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Webmasters.
All communication professionals required to write for the internet.
All marketing and communication specialists.
Network managers, etc.

Referência: 1206E

Objetivos: To write in a way that considers the specific features of
the internet.
To design and implement an effective newsletter.
To use blogs and wikis to effectively share information and
knowledge.

Métodos: 3 módulos online em inglêse-tutoria: acompanhamento
individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e
pedagógico).

Programa

Writing for the web

Identifying the characteristics of reading on screen.
Writing in a concise, dense manner.
Highlighting the key information.
Offering the internet user different reading levels.
Using hypertext links correctly.

Writing a successful newsletter

Defining your project: the objectives of a newsletter.
Identifying and using the criteria to encourage recipients to open your newsletter.
Using the rules to facilitate quick reading.
Optimising your choic

 

Sharing information with blogs and wikis

Identifying the challenges of sharing information within a company.
Measuring the value added for the company by using blogs and wikis.
Determining the cultural and organisational conditions.
Implementing a blog and wiki project.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



CULTIVAR A ORIENTAçãO PARA O CLIENTE NA SUA EQUIPA

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Gestores, chefes de equipa.

Referência: 818E

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Compreender como a satisfação dos clientes contribui
para o crescimento da empresa;
Identificar as práticas de gestão mais orientadas para o cliente;
Desenvolver a proatividade sua equipa e a partilha com os outros
serviços internos;
Identificar o papel de gestor na relação com o cliente;
Dominar os momentos-chave de satisfação do cliente e medir o
impacto na atividade da vossa equipa;
Mobilizar os colaboradores e as outras equipas internas, para uma
resposta ao cliente criativa e satisfatória.

Métodos: 5 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

1 - Os fatores-chave de uma relação duradoura com o cliente

Identificar os benefícios da fidelização de clientes.
Definir os pontos críticos que permitem manter um cliente fiel.
Prioridade 1: reduzir as fontes de descontentamento.
Prioridade 2: entusiasmar o cliente.
Missão: relação cliente duradoura.

2 - O papel do gestor na relação duradoura com o cliente

Estabelecer as ligações entre o trabalho da sua equipa e a satisfação dos clientes.
Definir as atitudes do gestor orientadas para o cliente.
3 alavancas para desenvolver a orientação para o cliente dos seus colaboradores.

3 - Gerir o entusiasmo do cliente

À procura do entusiasmo perdido!
Identificar as prioridades de progresso.
Gerar o entusiasmo do cliente em 5 abordagens.
O entusiasmo do cliente: uma conquista individual e coletiva.

4 - As reclamações numa relação duradoura com o cliente

Colocar o tratamento das reclamações à cabeça das suas prioridades!
Transformar a reclamação numa oportunidade para fidelizar.
Introduzir o processo de tratamento das reclamações.
Aumentar a taxa de fidelização de clientes.

5 - Dinamizar a cooperação interna em prol do cliente

Definir o entusiasmo do cliente: um desafio coletivo.
Partilhar a mesma visão do cliente no seio das equipas.
Contratualizar as suas prestações internas.
Criar as condições de cooperação em torno do cliente.
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Datas e cidades – Referência: 818E

01 Nov - 30 Nov 2019



GERIR E MOTIVAR EQUIPAS
Management Intelligence

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Chefias intermédias com novas responsabilidades ou
com vários anos de experiência.

Referência: 814E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Conhecer as exigências
de uma posição de gestão, as suas prioridades a médio prazo e
aprenderá a preparar este seu novo compromisso com o seu chefe.
Lidar com as primeiras reuniões enquanto gestor,  gerir antigos
colegas ou subordinados com mais tempos de experiência;
Identificar a diferença entre tarefas urgentes e importantes para
aumentar a sua eficácia na delegação;
adotar um estilo de gestão eficaz, capitalizar as suas qualidades.
mobilizar a energia individual da sua equipa para impulsionar o
desempenho coletivo.
identificar os pontos motivacionais dos seus colaboradores e
adotar a ação correta para os manter motivados.
Delegar eficazmente e de forma motivadora.

Métodos: 4 módulos online.
e-Tutoria (acompanhamento individualizado do participante).

Programa

Ter êxito nos primeiros passos como gestor (Parte A)

Definir o que está em jogo na sua nova função de gestor.
Ter êxito nas primeiras etapas da sua nomeação.

Ter êxito nos primeiros passos como gestor (Parte B)

A sua primeira reunião como gestor.
Contactar com os seus colaboradores.
As suas primeiras decisões.

Os estilos de gestão

Aprender as bases da sincronização para comunicar melhor.
Aprender a usar a sincronização de forma apropriada.
Saber quando parar de sincronizar para reajustar o rumo de uma interação.

Encorajar e manter a motivação da equipa

Compreender como funciona a motivação.
Usar as alavancas motivacionais certas.
Levar a cabo uma delegação motivante.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo. - Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às
necessidades de cada participante.   Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
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eficazmente.



CONDUZIR E GERIR ENTREVISTAS DE AVALIAçãO DE DESEMPENHO

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Todos os gestores que necessitam de conduzir
entrevistas de definição de objetivos e de avaliação.

Referência: 1141E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Contribuir para a
motivação e autonomia da sua equipa de trabalho;
Conhecer estratégias para ajudar os elementos da equipa a
desenvolver as suas competências e a progredir no desempenho;
Conhecer instrumentos operacionais que o tornarão mais ágil e
flexível para reagir de forma mais precisa na gestão das pessoas.

Métodos: 5 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

Preparar a avaliação anual do desempenho

Preparar a entrevista anual de maneira estruturada.
Adotar uma atitude promotora de um diálogo construtivo.
Aplicar as grandes etapas da entrevista anual.
Garantir que a entrevista tem continuidade, por meio de pontos de follow-up.

Avaliar e alinhar objetivos de modo estratégico

Explicar o que é o alinhamento de objetivos.
Fixar objetivos: regras fundamentais.
Fixar objetivos qualitativos.
Empregar ferramentas para avaliar em que medida os objetivos são alcançados.
Lidar com situações críticas associadas à avaliação dos objetivos.

Desenvolver e manter competências

Situar o contributo da competência na prossecução do desempenho.
Avaliar as competências.
Elaborar planos de desenvolvimento - individual e coletivo.

O papel da ética e da integridade na avaliação

Identificar as situações de risco nas entrevistas de avaliação.
Diagnosticar e prevenir as tensões no trabalho.
Medir a sua responsabilidade social e praticar uma gestão ética nas entrevistas de avaliação.

Estabelecer um clima positivo para a comunicação

Lidar com as situações difíceis relacionadas com a empresa.
Lidar com problemas de interação entre o gestor e o colaborador
Lidar com um indivíduo difícil.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1141E
07/10/2019

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



LIDERAR EQUIPAS PARA OBTER RESULTADOS

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Responsáveis de equipas que pretendam desenvolver
competências para exercer a liderança de forma mobilizadora e
aprofundar as formas de acompanhamento da concretização dos
objetivos.

Referência: 666E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Tomar contacto com as
competências-chave para exercer a liderança de forma
mobilizadora e adquirir métodos e instrumentos de
acompanhamento da concretização dos objetivos da equipa.

Métodos: 5 módulos onlinee-tutoria: acompanhamento
individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e
pedagógico).

Programa

Liderança e gestão na condução das equipas

Compreender o conceito de gestão.
Compreender em que é que a prática da gestão nas equipas difere na prática da liderança.
Compreender em que medida e porquê a liderança se tornou indispensável para a geração de equipas eficazes.

Estilos de liderança

Conhecer as vantagens e desvantagens da liderança centrada nas pessoas versus liderança centrada na tarefa.
Identificar o grau de maturidade dos seus colaboradores.
Conhecer os diferentes estilos de liderança e a saber adequá-los a diferentes situações.
Desenvolver uma relação de confiança com os colaboradores e participar na sua evolução.

Desenvolver e manter a motivação da equipa

Distinguir entre motivação intrínseca e motivação extrínseca.
Estabelecer e comunicar objetivos.
Utilizar recompensas e disciplina.
Distribuir recompensas equitativamente e como dar feedback atempadamente.

Liderança e acompanhamento do desempenho

Compreender a necessidade de acompanhar o desempenho dos colaboradores.
Identificar o papel do líder como Coach e saber aplicar o Método MENTOR.
Compreender a importância do feedback do líder.

Conduzir e animar a dinâmica interna da equipa

Mediar conflitos no seio da equipa: gerir as diferenças com benefício para o desempenho.
Saber quando e para que objetivos partilhar as decisões com a equipa.
Utilizar técnicas de facilitação da criatividade para incentivar a equipa para a inovação.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
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avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.
Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:
autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



LIDERAR EQUIPAS E TOMAR DECISõES

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Responsáveis de equipas que pretendam desenvolver
competências para exercer a liderança de forma mobilizadora e
aprofundar as formas de acompanhamento da concretização dos
objetivos.

Referência: 1183E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:aprender a adotar a
postura e as boas práticas de um gestor-coach;
compreender os benefícios de ser um gestor-coach, para além do
seu papel tradicional de gestor;
desenvolver a maturidade da sua equipa;
avaliar as questões de gestão rapidamente e tomar uma decisão
eficaz para resolver uma situação difícil com rapidez;
passar da tomada de decisão para o plano de ação;
identificar situações de negociação e preparar as suas negociações
produzindo um resultado ganhar-ganhar.

Métodos: 6 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

Tornar-se um gestor-coach (Parte A)

O que é um gestor-coach?
Tornar-se um gestor-coach: benefícios e desafios.

Tornar-se um gestor-coach (Parte B)

Adoptar as boas práticas de um gestor-coach.
Desenvolver a maturidade da equipa.

Analisar problemas e tomar decisões (Parte A)

Saber fazer um diagnóstico antes de tomar uma decisão.

Analisar problemas e tomar decisões (Parte B)

Antever as consequências das decisões.
Passar da decisão à implementação de soluções.
Passar do plano de ação ao plano de apropriação.

Construir relações de ganhar-ganhar com a equipa (Parte A)

Identificar situações ganhar-ganhar.
Preparar as negociações.

Construir relações de ganhar-ganhar com a equipa (Parte B)

Fazer a distinção entre posições e interesses.
Descobrir opções ganhar-ganhar.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.
Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.
Uma formação em 3 etapas chave:
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autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



FINANçAS PARA GESTORES

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Gestores e diretores ou responsáveis de áreas de
negócio.

Referência: 1150E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Compreender o
essencial e as boas práticas na criação de valor;
Apresentar o balanço e a demonstração de resultados, de forma
clara e apelativa;
Transformar objetivos estratégicos em metas operacionais e
desenvolver um plano de negócio;
Conceber e utilizar um quadro de indicadores;
Identificar e gerir riscos operacionais.

Métodos: 5 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

A lógica da performance financeira

Compreender o conteúdo dos documentos financeiros (balanço e demonstração de resultados).
Compreender a forma como um gestor pode gerar valor.
Compreender a importância da tesouraria ou do cash flow disponível. para financiar o desenvolvimento e crescimento da
empresa.

Elaborar e explorar um orçamento

Previsão orçamental: medida essencial para uma boa gestão.
Situar o papel do gestor no processo orçamental e compreender a metodologia.
Fazer do orçamento uma ferramenta de diálogo.
Fazer um acompanhamento orçamental e novas previsões.

Visão estratégica e gestão das atividades

Alinhar o desempenho da respetiva atividade ao desempenho global da empresa.
Saber definir objetivos e a performance da respetiva atividade.
Saber enumerar os objetivos no seio da respetiva atividade.
Compreender como construir um plano de negócios e respetivos componentes.

Construir e aplicar o quadro de indicadores

Definir o quadro de indicadores enquanto ferramenta de gestão.
Organizar o projeto quadro de indicadores.
Formalizar indicadores relevantes para a atividade.
Desenvolver a estratégia em tableaux de bord operacionais.
Usar o quadro de indicadores.

Gerir os riscos operacionais

Identificar e analisar objetivamente os riscos.
Identificar as ferramentas de controlo dos riscos.
Optar pela combinação ótima de ferramentas de controlo.
Orçamentar e implementar o mix ótimo de ferramentas.
Reportar e analisar os desvios.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1150E
07/10/2019

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.
Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:
autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.
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FERRAMENTAS PARA REUNIõES EFICAZES

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Quem pretenda desenvolver as suas competências
para liderar reuniões e conhecer algumas estratégias e
ferramentas para as tornar mais eficazes.

Referência: 620E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Organizar reuniões;
Conhecer as etapas da preparação;
Conhecer diferentes formas de interação com o grupo.

Métodos: 4 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

Reuniões: quando e como preparar

Saber quais são os benefícios das reuniões e em que condições podem falhar.
Identificar as principais etapas da preparação de uma reunião para evitar desperdícios de tempo e conseguir mais resultados.

Estilos de condução de reuniões

Quais são os 3 níveis de atividade de uma reunião.
As características e consequências de cada estilo de condução.
Comportamentos de apoio ao trabalho do grupo.

Conduzir uma reunião

Como fazer uma introdução apropriada.
Adaptar o estilo de condução aos objetivos e aos participantes.
Como manter a discussão focalizada.
Como fazer um encerramento adequado.
Quais as técnicas de comunicação adaptadas a cada tipo de reunião.

Facilitar a participação durante uma reunião

Como agir perante cada tipo de participantes.
Os cuidados a ter com a comunicação verbal e não-verbal durante a reunião.
3 Métodos para promover a participação.
Quais os fenómenos que podem prejudicar a produtividade dos grupos.
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PREPARAR APRESENTAçõES EFICAZES (NíVEL 1)

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Todos os profissionais que desejam conhecer
ferramentas facilitadoras da preparação das suas apresentações,
reuniões, palestras e seminários.

Referência: 622E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Compreender como a
comunicação verbal e não verbal pode afetar a receção da
mensagem;
Saber preparar e estruturar uma apresentação oral;
Utilizar uma apresentação de diapositivos estruturada e que
reforce a mensagem a transmitir;
Conhecer estratégias para gerir a interacção com a assistência.

Métodos: 4 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

Preparar uma comunicação para um grupo

Conhecer o efeito do stress na comunicação.
Compreender a diferença entre comunicação verbal e não verbal.
Saber preparar e estruturar a apresentação.
Saber como treinar a apresentação para mostrar segurança e confiança em palco.

Estruturar mensagens que causem impacte

Identificar as principais ocasiões em que, numa empresa, é necessário falar em público.
Os dois grandes modelos que estruturam uma relação.
Três etapas da preparação de uma apresentação final.
Utilizar a metodologia “visão helicóptero” para analisar a mensagem, o alvo e o contexto.
Adaptar a mensagem à situação de comunicação.

Adequar os suportes à estrutura da apresentação

As boas práticas em apresentações de diapositivos.
Vantagens e limitações da utilização de diapositivos.
Passos para conceber uma apresentação de diapositivos.
Os momentos chave de uma apresentação: introdução e conclusão.
Definir uma linha gráfica coerente.
Conduzir uma apresentação com apoio de diapositivos.
Explorar os mecanismos da memorização.

Utilizar elementos persuasivos na comunicação

Utilizar a comunicação verbal e não verbal como elemento persuasivo.
Compreender como os elementos da comunicação afetam o seu poder persuasivo.
Estruturar uma mensagem para ser mais clara e persuasiva.
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MELHORAR A GESTãO DO SEU TEMPO

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Qualquer pessoa que sinta que:não tem tempo
suficiente para completar as suas tarefas-chave;
queira retomar o controlo do seu tempo face à constante
necessidade de lidar com tarefas urgentes;
queira poupar tempo com uma boa gestão dos pedidos e a
otimização da sua organização.

Referência: 1188E

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:identificar várias formas de melhorar o uso do seu
tempo, com base nas prioridades da sua missão;
priorizar as suas tarefas e trabalhar sobre o seu estilo pessoal, e os
seus principais fatores de desperdício de tempo;
descentrar-se das tarefas urgentes e voltar ao foco nas suas
prioridades;
planificar o seu trabalho a longo prazo, semanalmente e
diariamente, com base nas suas prioridades efetivas;
otimizar a sua agenda, a sua organização pessoal e o seu espaço
de trabalho para maximizar a sua eficiência.

Métodos: 3 módulos onlinee-tutoria: acompanhamento
individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e
pedagógico).

Programa

Gestão do tempo: avalie as suas práticas e produtividade

Adotar uma estratégia eficaz de gestão do tempo para lidar com uma sobrecarga de trabalho.
Clarificar o seu papel e identificar as tarefas importantes relativamente aos objetivos da sua missão.
Avaliar a sua forma de utilizar o tempo com base em quatro níveis de análise.
Identificar os principais fatores de desperdício de tempo.

Gestão do tempo: defina as suas prioridades

Distinguir as duas dimensões chave na definição de prioridades: urgência e importância.
Usar a matriz de Eisenhower para clarificar prioridades.
Planear as suas atividades em função das suas prioridades.

Métodos e ferramentas para aumentar a sua produtividade

Gerir pedidos com rigor e flexibilidade, e saber quando dizer não.
Otimizar o tempo dedicado a reuniões e chamadas telefónicas.
Otimizar a sua agenda e a sua organização pessoal.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



AUMENTAR A SUA PRODUTIVIDADE

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Qualquer pessoa que:tenha de lidar com situações de
stresse;
pretenda desenvolver relações humanas de alta qualidade no local
de trabalho;
ache difícil gerir o seu tempo quando se confronta com imprevistos
e com mudanças constantes;
pretenda dominar o seu tempo.

Referência: 1189E

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:usar métodos eficazes para gerir o stresse no dia-a-dia;
estabelecer formas práticas de gerir as suas emoções ao longo do
tempo;
desenvolver os três talentos necessários para operar num
ambiente complexo e em rápida mudança;
gerir o seu tempo de um modo que sirva os seus objetivos sem se
distrair com falsas emergências.

Métodos: 4 módulos onlinee-tutoria: acompanhamento
individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e
pedagógico).

Programa

Estratégias para reduzir o nível de stresse

Compreender como pode reduzir os efeitos negativos do stresse.
Relaxar o seu corpo.
Explorar os benefícios da respiração.
Desenvolver o seu próprio método para eliminar o stresse.

Controlar as suas emoções

Identificar os desafios do autocontrolo.
Utilizar as ferramentas práticas do autocontrolo.
Compreender a importância do pensamento positivo.

Aumentar a produtividade num mundo em rápida mudança

Desenvolver os três talentos:
Distância: dar um passo atrás;
Consistência: manter-se calmo;
Relevância: escolher as ações mais apropriadas e com menor risco.

Gestão estratégica do tempo

Evitar as armadilhas de uma abordagem cronológica.
Escolher as oportunidades certas para agir.
Otimizar as variáveis do tempo.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.
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Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



MELHORAR A COMUNICAçãO ESCRITA

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Todos os profissionais que necessitam de redigir
textos.
Secretárias e assistentes.

Referência: 1190E

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:conhecer e usar as técnicas e estratégias para uma
leitura ativa;
escrever relatórios e sumários eficazes;
adquirir uma metodologia para ir direto ao assunto;
saber tomar apontamentos durante uma reunião e redigir uma ata;
identificar as alterações produzidas pelo Acordo Ortográfico.

Métodos: 5 módulos onlinee-tutoria: acompanhamento
individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e
pedagógico).

Programa

Ler depressa e bem

Adquirir métodos de leitura ativa.
Praticar a técnica do sobrevoo.
A estratégia de referência para pesquisar informações pontuais.
Distinguir o essencial do acessório através do desbaste do texto.
Memorizar graças à técnica do aprofundamento.

Técnicas de redação para uma escrita convincente

Sete etapas para uma argumentação eficaz.
Três técnicas para defender uma ideia.
Sintetizar ao máximo as ideias num curto espaço de tempo.
Palavras específicas para cada destinatário.

Redigir cartas depressa e bem

Ganhar tempo na redação de cartas: Listar de forma sintética todas as informações.
Saber exprimir um objetivo claro e preciso.
Três planos-tipo.
Atualizar o seu estilo de escrita e as suas expressões.
Fórmulas finais.

Tomar notas e redigir a ata da reunião

Reduzir as dificuldades na tomada de apontamentos.
Os quatro princípios da tomada de apontamentos.
Redigir uma ata e manter a exatidão.
Estrutura a que deve obedecer uma ata.
Salientar a informação útil.
As cinco qualidades de um escrito profissional.

Viagem ao Acordo Ortográfico (2016)

Abordagem histórica.
Maiúsculas e minúsculas.
Consoantes mudas.
Hifenização.
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Acentuação gráfica.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.
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MELHORAR A UTILIZAçãO DO EMAIL

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Qualquer pessoa que pretenda aprender ou
incrementar a sua capacidade de gerir os seus emails e redigi-los
com eficácia.

Referência: 1191E

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:gerir e organizar os seus emails para ganhar tempo e
reduzir os níveis de stress;
escrever emails que sejam facilmente compreendidos pelos
destinatários;
identificar as alterações produzidas pelo Acordo Ortográfico.

Métodos: 3 módulos onlinee-tutoria: acompanhamento
individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e
pedagógico).

Programa

Gerir e controlar os seus emails

Problemas associados à gestão do email.
Escrever um email eficaz.
Receber e responder a emails eficientemente.
Técnicas que permitem ganhar tempo com uma eficaz gestão dos emails.

Como escrever um email eficaz

Definir um objetivo claro.
Saber como começar o email.
Estruturar apropriadamente a mensagem.
Criar um “assunto” apelativo.
Utilizar frases curtas.
Evitar certas palavras e expressões.

Viagem ao Acordo Ortográfico (2016)

Abordagem histórica.
Maiúsculas e minúsculas.
Consoantes mudas.
Hifenização.
Acentuação gráfica.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



GERIR APRESENTAçõES EM PúBLICO (NíVEL 2)

Tipologia: E-learning Á distância

Para quem?: Todos os profissionais que façam apresentações.

Referência: 1193E

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:adquirir estratégias para gerir a interação com a
assistência;
reagir de forma positiva às diferentes situações que surgem
durante uma apresentação.
comunicar recorrendo às novas tecnologias de informação e
comunicação.

Métodos: 3 módulos onlinee-tutoria: acompanhamento
individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e
pedagógico).

Programa

Gerir o grupo durante a apresentação

Quais os fatores de contexto que podem condicionar a atenção do grupo.
Algumas técnicas para captar a atenção do grupo.
Como lidar com algumas situações de conflito.

Gerir situações difíceis durante a apresentação

Gerir as especificidades das intervenções em público.
Comportamentos individuais no seio da audiência.
Barreiras inerentes ao processo de comunicação.
A influência dos jogos de poder na comunicação.
Impacte da perceção da autoimagem e da imagem dos outros.
Gestão de situações difíceis.
Incapacidade de responder a certas perguntas.

Comunicação virtual

Conhecer as noções básicas da comunicação
Conhecer as aplicações da comunicação online.
Respeitar os critérios para a formatação de dados para enviar.
Escolher o melhor meio e formato para o envio de mensagens.
Compreender as limitações associadas às tecnologias de comunicação.
Gerir a noção espaço / tempo na comunicação

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
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eficazmente.



FORMAçãO EXPERIENCIAL

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Formadores e responsáveis de formação que
pretendam conhecer novas técnicas de formação e desenvolver as
suas competências na utilização e conceção de jogos pedagógicos.
Formadores certificados que desejem treinar ou reforçar as suas
competências para a prática formativa.

Referência: 624E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Conhecer a
aprendizagem experiencial e as suas características;
Explorar eficazmente os jogos durante a formação;
Conhecer e utilizar a metodologia outdoor;
Conceber um jogo pedagógico;
Compreender o papel do formador nesta metodologia;
Proporcionar a transferência da aprendizagem.

Métodos: 6 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

1 - Os jogos como experiência de aprendizagem

Compreender o conceito de aprendizagem experimental.
Conhecer o ciclo de formação experiencial de David Kolb e saber aplicar as suas etapas.
Conhecer as técnicas de animação de grupos.
Compreender o papel dos jogos pedagógicos na aprendizagem de adultos.

2 - Explorar os jogos durante a formação

Conhecer a tipologia dos jogos pedagógicos e identificar as suas características.
Utilizar os jogos certos em função dos objetivos.
Animar um jogo pedagógico de forma eficaz (as 3 etapas).
Conhecer os critérios para a escolha dos jogos.

3 - A metodologia da formação outdoor

Conhecer o conceito da formação outdoor e os seus objetivos e as suas vantagens.
Saber estruturar uma formação outdoor.
Conhecer exemplos de vários tipos de atividades outdoor.
Preparar uma atividade outdoor.

4 - Conceber um jogo pedagógico

Compreender as condições de um jogo pedagógico eficaz.
Optar eficazmente pela adaptação ou conceção de um jogo pedagógico.
Conceber a ficha técnica de um jogo.
Saber construir um jogo pedagógico.

5 - O papel do formador

Conhecer os comportamentos dos grupos em formação.
Conhecer o papel do formador enquanto líder do grupo.
Conhecer as funções do formador.
O papel do formador na análise dos jogos.
Atuar nos 3 momentos do
Desenvolver as competências como formador.

6 - A transferência da aprendizagem
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Compreender o conceito de transferência da aprendizagem e a sua importância.
Conhecer os 3 elementos fundamentais para a transferência da aprendizagem (conceção da formação, características dos
formandos, ambiente de trabalho).
Conhecer algumas estratégias para promover a transferência.
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DESIGN DE MEIOS E SUPORTES PEDAGóGICOS

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Quem pretenda desenvolver as suas competências na
preparação e utilização de suportes visuais. Formadores
certificados que desejem reforçar as suas competências na
conceção de meios pedagógicos.

Referência: 625E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Dominar as
potencialidades dos recursos didáticos;
Criar suportes visuais eficazes;
Utilizar o PowerPoint para criar apresentações dinâmicas;
Usar a criatividade no design de meios pedagógicos.

Métodos: 4 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

1 - Dominar as potencialidades dos recursos didáticos

Compreender a importância dos meios e dos suportes pedagógicos.
Conhecer os vários meios e suportes pedagógicos que pode utilizar na sua formação/apresentação.
Saber como utilizar de forma eficaz os vários meios e suportes.
Escolher os meios e suportes de forma adequada

2 - Criar suportes visuais eficazes

Compreender o modo como percecionamos a informação e o seu impacto na construção de suportes visuais.
Organizar a informação nos slides de forma eficaz.
Construir e utilizar gráficos de forma eficaz.

3 - Usar o PowerPoint para criar apresentações dinâmicas

Conhecer de forma mais aprofundada a ferramenta (PowerPoint).
Criar uma apresentação em PowerPoint.
Animar apresentações.
Usar modelos globais.
Inserir links, vídeos e áudio na sua apresentação.

4 - Usar a criatividade no design de meios pedagógicos

Construir e utilizar os vários meios e suportes de forma criativa: vários exemplos e demonstrações.
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PREPARAR E ANIMAR UMA SESSãO FORMATIVA

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Este curso é dirigido a todos aqueles que necessitam
de transmitir ocasionalmente conhecimentos, procedimentos ou
técnicas a grupos de pessoas numa organização, nomeadamente
chefias de equipas, quadros ou especialistas de uma determinada
área.

Referência: 627E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Conhecer a pedagogia
de adultos, ou andragogia;
Definir objetivos pedagógicos;
Preparar e estruturar uma sessão formativa;
Escolher e utilizar recursos didáticos de forma eficaz;
Avaliar a sessão formativa.

Métodos: 5 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

1 - Conhecer a Pedagogia de Adultos

Distinguir Pedagogia de Andragogia.
Conhecer expectativas, motivações e barreiras do adulto em situação de aprendizagem.
Conhecer e compreender como aprendem os adultos: processos, técnicas e estilos.
Compreender o que deve ter em conta para facilitar e potenciar a aprendizagem em adultos.

2 - Definir Objetivos Pedagógicos

Compreender o que são Objetivos Pedagógicos e qual é a sua importância.
Diferenciar Objetivos Gerais de Objetivos Específicos.
Aplicar as condições necessárias na formulação de objetivos.
Compreender as 3 principais funções dos objetivos para a sua ação de formação.

3 - Preparar uma ação de formação

Compreender o que é o Documento de Organização Pedagógica e qual a sua função e importância.
Conhecer os elementos que deve ter em conta na preparação da sua ação de formação.
Identificar os elementos que devem constar no Guião Pedagógico.
Construir corretamente o Documento de Organização Pedagógica.

4 - Conceber e utilizar diapositivos em formação

Utilizar apresentações de diapositivos de forma eficaz e evitando armadilha.
Identificar as mensagens pertinentes a transmitir.
Reforçar o impacte das mensagens com boas ilustrações.
Utilizar melhor as apresentações de diapositivos na formação.

5 - Avaliar o que se aprendeu na formação

Identificar tipos e métodos de avaliação.
Personalizá-los para se adequarem aos seus objetivos.
Avaliar o que se aprendeu durante a formação.
Interpretar a avaliação do grau de satisfação dos formandos, para que possa tomar medidas corretivas.
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SNC - SISTEMA DE NORMALIZAçãO CONTABILíSTICA

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Este curso é dirigido a analistas financeiros,
consultores, auditores, quadros com responsabilidades nas áreas
de contabilidade, planeamento e controlo.

Referência: 704E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Desenvolver
competências ao nível do conhecimento e aplicação do SNC.

Métodos: 5 módulos online
e-tutoria: acompanhamento individualizado, flexível e proativo do
participante (técnico e pedagógico).

Programa

1 - O novo sistema de normalização contabilística

Objetivos do novo sistema e a entidade normalizadora.
Os diplomas legais e a hierarquia legal.
Âmbito de aplicação.
O modelo integral e das pequenas entidades.

2 - SNC: as principais mudanças

A estrutura conceptual.
Principais definições e critérios de reconhecimento e mensuração.
As demonstrações financeiras.
O quadro de contas.
Os acréscimos e diferimentos e eventos extraordinários.

3 - A construção e relação entre demonstrações financeiras

O Balanço: corrente e não corrente.
Formação dos resultados: resultados intermédios.
Os fluxos de caixa.
O Anexo.

4 - Análise das principais operações

Ativos fixos tangíveis e intangíveis.
Ativos Intangíveis.
Investimentos e Instrumentos financeiros.
Inventários.
Rendimentos e gastos.

5 - A formação dos indicadores de análise

Indicadores de rentabilidade.
A liquidez/tesouraria.
Estrutura de capital.



CRIAR RELAçõES DIFERENCIADORAS

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Qualquer pessoa cuja função dependa da construção
e manutenção de relações bem sucedidas e/ou com interesse em
comunicar de forma mais eficaz.

Referência: 1195E

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Construir relações de trabalho bem-sucedidas usando
os três pilares da excelência interpessoal;
construir relações, assim como estratégias de comunicação
interpessoal que o apoiem;
usar a comunicação não verbal de modo eficaz;
aplicar técnicas relacionais simples para comunicar de forma mais
eficaz;
utilizar técnicas de sincronização não verbal que podem ajudar a
comunicar mais eficazmente;
compreender os benefícios a longo-prazo que uma estratégia de
cooperação tem face a uma de competição, adotando o
comportamento adequado.

Métodos: 6 módulos onlinee-tutoria: acompanhamento
individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e
pedagógico).

Programa

Os três pilares da excelência interpessoal

Definir os três pilares da excelência interpessoal.
Compreender a importância de ter uma estratégia de rede.
Compreender as vantagens de utilizar as suas qualidades pessoais.
Usar ferramentas para desenvolver relações eficazes.

Desenvolver uma estratégia de comunicação interpessoal

Mapear a sua rede de atores-chave.
Definir o seu nível de influência sobre os diferentes atores.
Definir objetivos precisos.

Três ferramentas facilitadoras da comunicação interpessoal

Usar a comunicação não verbal para melhorar a sua comunicação.
Usar a franqueza para construir relações mais sólidas.
Distinguir entre os cinco níveis de escuta.

Adaptar-se aos outros para comunicar de forma mais eficaz (Parte A)

Compreender a importância da comunicação não verbal.
Aprender a comunicar de forma não verbal através da sincronização.
Explorar os três tipos de sincronização: não verbal, paraverbal e verbal.

Adaptar-se aos outros para comunicar de forma mais eficaz (Parte B)

Aprender as bases da sincronização para comunicar melhor.
Aprender a usar a sincronização de forma apropriada.
Saber quando parar de sincronizar para reajustar o rumo de uma interação.
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Três alavancas essenciais para a cooperação

Compreender a importância de uma atitude cooperante.
Usar um método para identificar as limitações na forma como coopera com cada um dos seus colegas.
Ultrapassar os principais obstáculos para implementar relações de cooperação.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo.

Uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas chave:

autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.



DESENVOLVER A SUA CAPACIDADE DE INFLUêNCIA

Tipologia: Full immersion Á distância

Para quem?: Para quem pretenda conhecer técnicas e ferramentas
para aumentar o poder de persuasão durante uma venda,
negociação, reunião ou apresentação.

Referência: 635E

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:Conhecer as 6
estratégias gerais de influência;
Conhecer técnicas de reforço da persuasão na argumentação;
Organizar e estruturar as suas mensagens persuasivas;
Escolher uma via para a persuasão em função do perfil do
interlocutor.

Métodos: 5 módulos onlinee-tutoria: acompanhamento
individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e
pedagógico).

Programa

Da influência à persuasão

Distinguir os conceitos de influência e persuasão.
Compreender a relação entre o poder e a persuasão.
Refletir acerca do lugar da ética na persuasão.

6 Estratégias gerais de influência

Identificar as 6 estratégias gerais de influência.
Compreender quais os contextos favoráveis à sua utilização.
Caracterizar as especificidades de cada estratégia.

Argumentar de forma mais persuasiva

Desencadear o estado de busca de uma solução.
Conhecer a estrutura de um argumento persuasivo.
Utilizar a espiral da argumentação.
Utilizar documentos e suportes visuais durante a argumentação.
Compreender a importância de sincronizar com o cliente.
Preparar a argumentação.

Utilizar elementos persuasivos na comunicação

Utilizar a comunicação verbal e não verbal como elemento persuasivo.
Compreender como os elementos da comunicação afetam o seu poder persuasivo.
Estruturar uma mensagem para ser mais clara e persuasiva.

As 2 vias para a persuasão

Compreender o modelo das 2 vias da persuasão.
Aprender a construir uma mensagem persuasiva através da via central.
Identificar os aspetos de persuasão da via periférica.

Pontos Fortes

Para se formar onde quiser, quando quiser e ao menor custo:
uma formação curta, 100% à distância, para se adaptar às necessidades de cada participante.

Uma formação em 3 etapas-chave:
autodiagnóstico para avaliação prévia de conhecimentos;
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acesso a módulos e-learning;
avaliação final para medir o progresso realizado.

Um apoio individualizado por e-tutores que o acompanham ao longo do percurso para que possa esclarecer dúvidas e aprender
eficazmente.




