
RESILIêNCIA
Superar dificuldades com pró-atividade e uma atitude positiva

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: A formação em Resiliência é dirigida a todos os
profissionais que tenham necessidade de aperfeiçoar as
competências para lidar de forma positiva com desafios e/ou
situações adversas e os seus efeitos futuros.

Referência: 681

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:reforçar as suas
competências para superar obstáculos pessoais e organizacionais;
enfrentar mudanças, desafios e situações críticas com uma atitude
positiva;
desenvolver a sua autoconfiança, autodisciplina, flexibilidade,
espontaneidade e interdependência;
promover a resiliência na sua organização.

Métodos: Neste curso, existirão exercícios e debates que facilitarão
a perceção mais clara dos recursos pessoais a desenvolver para
aumentar a sua Resiliência:autodiagnóstico de Resiliência pessoal;
partilha de experiências pessoais e organizacionais.
No final, cada participante definirá um plano de ação das
mudanças que pretende pôr em prática.

Como é que as pessoas lidam com experiências desafiantes na sua vida?

Como agem face a acontecimentos que provocam mudanças significativas, e talvez súbitas?

Resiliência é a capacidade de responder, de forma saudável e produtiva, a circunstâncias de adversidade ou trauma, sendo
essencial para gerir o stresse da vida quotidiana.
A resiliência é uma meta competência comum; isto é, todas as pessoas são resilientes em certo grau. Envolve pensamentos,
comportamentos e ações que podem ser aprendidos e aperfeiçoados.

As pessoas mais resilientes também sentem tristeza, incerteza e sofrimento face a vivências e situações difíceis. No entanto, mantêm
o equilíbrio de funcionamento físico e psicológico (ou reencontram-no mais rapidamente), têm “força interior” e mais facilidade de
recuperação rápida face a uma viragem na vida, uma situação inesperada ou contrariedades (por exemplo, a perda de emprego, a
instabilidade organizacional, um problema de saúde ou a perda de alguém querido).

Nesta formação trabalhamos alguns comportamentos de resiliência a partir dos pilares que os suportam.

A formação em Resiliência facilita a resolução de problemas e a decisão, aplicada a iniciativas de âmbito profissional e pessoal.

A utilização de comportamentos de Resiliência nas relações interpessoais permite lidar com situações inesperadas de forma: mais
positiva; mais proativa; mais corajosa; mais flexível.

Programa

Enquadrar a Resiliência enquanto competência pessoal e organizacional

Saber definir “resiliência”
Identificar os âmbitos de aplicação e benefícios de utilização.
Localizar as consequências da não-resiliência

Reconhecer a resiliência em si e nos outros

Saber reconhecer a resiliência nas pessoas e os obstáculos ao desenvolvimento dos comportamentos de resiliência.
Encontrar estratégias alternativas à forma de agir habitual.



Saber agir sobre os 4 pilares da resiliência

Autoconfiança;
Proatividade;
Relações interpessoais positivas;
Aprendizagem contínua.

Preparar-se para gerir os processos de mudança com sucesso

Identificar os fatores que influenciam a cultura e o clima organizacional.
Influenciar a cultura organizacional
Acelerar os processos de mudança e facilitar o seu êxito.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

Oferta de 2 módulos de e-learning
Compreender e expressar a tensão de forma positiva;
Autoestima: modo de funcionamento.

Pontos Fortes

Oportunidade de refletir sobre perspetivas de vida e formas de atuação profissional e pessoal, para, posteriormente, direcionar
as suas escolhas/decisões.
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Lisboa

27 Nov - 28 Nov 2019



GESTãO DO STRESSE
Desenvolver competências que permitam fazer uma gestão mais eficaz do stresse

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todas as pessoas que têm de enfrentar o stresse
habitual da sua vida profissional e pessoal e que querem melhorar
o seu desempenho.
 

Referência: 330

Objetivos: Esta ação de formação permitir-lhe-á:identificar as
principais causas do seu stresse;
ter consciência dos sinais de alerta que poderão conduzir a
situações de burnout;
reconhecer as características pessoais que potenciam e que inibem
o desenvolvimento de estratégias eficazes de gestão do stresse;
aplicar técnicas de gestão do stresse que reduzem as suas
consequências negativas.

Métodos: Para além do preenchimento de algumas escalas de um
dos instrumentos mais utilizados a nível mundial para a avaliação
da personalidade – o Inventário de Personalidade NEO-PI R -, serão
realizados outros tipos de autodiagnósticos, bem como exercícios
práticos, que permitirão aos participantes ter uma visão mais clara
dos seus recursos pessoais e desenvolver novos hábitos e perícias
para gerir o stresse.

As pressões a que estamos sujeitos no atual contexto socioeconómico podem pôr em causa o nosso equilíbrio físico e emocional. Uma
adequada gestão do stresse pode fazer a diferença entre a eficácia e o burnout (esgotamento).

O curso Gestão do stresse pretende que os participantes tomem consciência das suas fontes de stresse mais significativas e definam
um plano de ação que lhes permita pôr em prática as estratégias de gestão do stresse que melhor se adequam à sua realidade.

Programa

Identificar as manifestações do stresse, as suas principais causas e consequências

Caracterizar o stresse.
Distinguir bom e mau stresse.
As fontes internas e externas de stresse e as suas manifestações físicas, cognitivas e psicológicas.
Diagnosticar o risco de burnout (esgotamento) em contexto profissional.
Tomar consciência que não somos passivos face ao stresse.

Reconhecer o impacto do seu perfil de personalidade na forma como lida com as situações de stresse

Analisar os resultados do questionário de personalidade NEO PI-R, reconhecido mundialmente como uma medida válida dos
principais domínios da personalidade.
Caracterizar os traços de personalidade na medida em que podem facilitar ou inibir uma adequada gestão do stresse.

Selecionar as melhores estratégias para enfrentar o stresse em contexto profissional

Comunicar em situações difíceis, mantendo o autocontrolo, o respeito mútuo e o pensamento positivo.
Focalizar-se nas suas prioridades e planear a utilização do tempo.
Cuidar de si próprio/a para encontrar o ponto de equilíbrio da gestão do stresse: a alimentação, o exercício físico, o relaxamento
físico e mental, e o sono.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:



OFERTA DE 2 MÓDULOS DE E-LEARNING
Gerir o seu stresse para ganhar tempo.
Estratégias para reduzir o nível de stresse.

Pontos Fortes

Utilização de um questionário mundialmente reconhecido como uma medida válida dos principais domínios da personalidade.
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12 Nov - 13 Nov 2019



NEGOCIAçãO E GESTãO DE CONFLITOS
Ultrapassar conflitos e negociar soluções

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Quadros e chefias para quem resolver conflitos e
negociar constituem parte importante da atividade profissional de
gestão e de coordenação de pessoas.

Referência: 456

Objetivos: distinguir os diferentes tipos de conflitos e prever as
suas consequências práticas;
controlar o diálogo durante a resolução do conflito face a face;
construir uma relação de confiança durante o processo negocial;
conduzir a negociação para uma solução conjunta do conflito;
fechar um acordo estável enquanto solução negociada de um
conflito.

Métodos: A metodologia segue uma orientação de pedagogia
activa, com participação contínua dos formandos:Estudo de casos
Análise e simulação de situações de conflito
Diagnóstico e discussão dos estilos individuais de gestão dos
conflitos

A Gestão de Conflitos constitui uma resposta à inevitável divergência de interesses e de objetivos.

Lidar adequadamente com estas situações, criando um clima de confiança, e conseguir soluções através da negociação com
vantagens para as partes e para a Organização constitui um desafio para qualquer gestor.

No curso Gestão de Conflitos, os participantes desenvolverão competências que lhes permitam:

saber como sair das situações de diálogo difícil;
construir uma solução conjunta dos conflitos, tirando partido das divergências;
encontrar as soluções equilibradas para cada parte;
saber como lidar com os conflitos online.

Programa

Analisar a dinâmica relacional em situações de conflitos

Os tipos de conflitos nas organizações: conflitos de crenças e conflitos de recursos escassos.
As relações de poder e o seu impacto na dinâmica relacional e na eclosão de conflitos.
A comunicação ineficaz como fator de conflito.
As relações de força: atitudes de ataque e defesa.

Identificar os estilos pessoais nas situações de conflito

Como lida com os conflitos? Conhecer-se melhor a si mesmo – autodiagnóstico do estilo individual de gestão dos conflitos.
Conhecer melhor o outro e a forma como ele reage.
Selecionar os comportamentos chave e os meios práticos para reforçar uma atitude de base positiva.
Ultrapassar os bloqueios pessoais que dificultam a procura de critérios comuns para construir soluções conjuntas.

Desenvolver as atitudes e comportamentos que facilitem a resolução dos conflitos

Fases do desenvolvimento dos conflitos: da perceção de incompatibilidade à busca das soluções.
Construir e manter um clima de confiança: utilizar um processo de comunicação com base nos interesses mútuos.
Potenciar a atitude cooperativa nos outros para facilitar a negociação.



Escolher as estratégias negociais a utilizar: a negociação como forma positiva de resolução de conflitos

Caracterizar as situações de negociação na resolução de conflitos. Escolher entre negociar ou não negociar.
As principais estratégias de negociação: estratégias integrativa e distributiva.
Escolher a sua estratégia em função do objetivo e da situação.
Fazer as escolhas adequadas e adaptá-las ao processo de negociação: negociar em bloco ou ponto por ponto.
Avaliar a relação de poder na negociação: poder expresso, poder real, poder percebido.

Atuar nas várias fases da negociação

A fase de preparação: ponto-chave do êxito da negociação:
Os objetivos;
As concessões e os limites;
A argumentação de apoio;
Como analisar os interesses e as posições da outra parte.

Saber conduzir a negociação – os métodos eficazes em cada etapa:
O enquadramento da negociação e os interesses mútuos;
Controlar o diálogo – a arte de perguntar;
Tratar os diferentes tipos de objeções;
Sair de uma situação de impasse: a chave para desbloquear uma situação e retomar o diálogo em clima de cooperação.

Procedimentos para concluir acordos – técnicas de fecho da negociação:
Conseguimos um acordo fiável?

Saber avaliar a eficácia de uma negociação.

Lidar com o conflito online

Efeitos do uso das tecnologias de comunicação (email, sms, chat) sobre o comportamento social: oportunidades e ameaças.
Limites e enviesamentos gerados pelos media online: da ilusão de sincronicidade à escalada de conflito verbal.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

OFERTA DE 2 MÓDULOS DE E-LEARNING
Dinâmica do conflito nas organizações.
Conflitos nos grupos de trabalho e nas equipas.

Pontos fortes

Enfoque integrado – o conflito é tratado nas diferentes formas que assume nas organizações: interpessoal, grupal.
Orientação prática – os participantes treinam estratégias e técnicas para agir face aos conflitos.
Desenvolvimento pessoal – o curso permite que cada participante detete e analise os pontos fortes e fracos do seu estilo
individual de gestão de conflitos.
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Porto

08 Oct - 09 Oct 2019

Lisboa

28 Oct - 29 Oct 2019



COMPETêNCIAS AVANçADAS DE NEGOCIAçãO (NíVEL 2)
Estratégias e táticas de negociação

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Dirigentes, quadros diretivos e outros profissionais
envolvidos em processos de negociação internos ou externos que
tenham frequentado o nível 1 “Estratégias e Táticas de
Negociação” ou negociadores experientes que pretendam
desenvolver as suas competências para lidar com negociações
complexas.

Referência: 566

Objetivos: Uma formação que lhe irá permitir:tirar partido das
potencialidades do seu estilo de negociação;
usar competências estratégicas fundamentais para criar e dividir
valor numa negociação;
saber como posicionar-se numa negociação de grupo;
adaptar-se na negociação com parceiros de culturas diferentes;
conduzir negociações online.

Métodos: Pedagogia ativa e participativa, envolvendo treino
individual de situações de negociação, estudo e simulação de
casos.
Cada participante poderá refletir sobre o seu perfil individual de
negociador com a ajuda de instrumentos de autodiagnóstico e
estabelecendo um plano de progresso pessoal discutido com o
formador.

Nas organizações de hoje, a negociação é uma competência do quotidiano. Com o aumento da complexidade das estruturas e da
diversidade de objetivos, pessoas e grupos negoceiam cada vez mais frequentemente, a múltiplos níveis, com parceiros externos e
internos.

E as negociações são, por isso também, mais complexas, apoiadas em novos meios de comunicação à distância e com interlocutores
com diferentes backgrounds culturais, constituindo desafios mais complexos para o negociador.

No curso competências avançadas de negociação, os participantes poderão desenvolver competências avançadas de negociação que
lhes permitam:

melhorar a flexibilidade nas escolhas de estratégias negociais para as diferentes situações;
conhecer-se aprofundadamente como negociador para antecipar reações e compensar pontos fracos;
melhorar a eficácia nas e-Negociações (por email, chat ou videoconferência);
saber posicionar-se numa negociação com vários interlocutores;
preparar e conduzir negociações entre equipas.

Programa

Rever as competências essenciais do negociador

Fases do processo de negociação.
Pontos-chave da preparação da negociação: estabelecimento e avaliação da zona de acordo possível.
Gerir a informação disponível para evitar a “maldição do vencedor”.
Determinantes da escolha da estratégia negocial.
Interesses diferentes, resultados compatíveis: como detetar o potencial integrativo de uma negociação.
Pontos-chave da condução de uma negociação.
Este é um bom acordo? Como medir a eficácia dos resultados da negociação?

Desenvolver as competências pessoais de negociação

Conhecer-se como negociador e adaptar o seu estilo à estratégia escolhida: autodiagnóstico do estilo individual de negociação.
A orientação social na negociação (individualismo, cooperação e competição): consequências práticas para o resultado da
negociação.



Formas de abordagem da negociação: direitos, interesses e poder.
Estilos emocionais na negociação: descobrir as vulnerabilidades pessoais face às táticas dos oponentes.
Ser ou não ser... racional na negociação.
Conhecer e evitar os enviesamentos e ilusões nas decisões negociais: o mito da “soma fixa”, ajustamento às âncoras, escalada
irracional de compromisso.

Negociar em grupo

Particularidades das negociações multipartes.
Procedimentos para apresentação de propostas; como evitar a ”visão afunilada” dos acordos possíveis.
Técnicas para “alargar o bolo” dos recursos disponíveis.
A dinâmica das concessões e das contrapartidas entre múltiplas partes.
Moderar uma negociação em grupo: técnicas e procedimentos.

Negociar entre equipas

Constituição de uma equipa: distribuição de papéis negociais.
Negociar internamente: detetar e harmonizar as diferenças de preferências e interesses negociais no seio da equipa.
Determinar a responsabilização.
O uso tácito dos papéis negociais.

Usar persuasão na negociação

Como escolher e pôr em prática uma estratégia de influência.
Gerir o poder da informação para reforçar o efeito persuasivo das suas propostas.
Desenvolver um estilo persuasivo: organizar as mensagens, buscar a adesão dos oponentes, ampliar a intensidade da
linguagem.
Usar a persuasão para alterar a perceção de poder do interlocutor.

Lidar com negociadores truculentos: conversas difíceis

Como enfrentar táticas de ética duvidosa: técnicas e procedimentos adequadas a cada situação.
Gerir as emoções nas fases “duras” da negociação.
Evitar a escalada emocional: da estratégia clássica (G.R.I.T) à sincronização com o oponente.

Interpretar as situações específicas de negociação

Breve introdução à negociação intercultural:
O impacto das diferenças culturais na negociação: individualismo vs. coletivismo; igualdade vs. hierarquia; comunicação
direta vs. indireta.

Como tirar partido das diferenças culturais para “alargar o bolo” de recursos negociáveis.
Negociação online:

estabelecer uma relação de confiança via email, chat e videoconferência;
alterações da perceção do poder negocial por efeito da TI.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA:

OFERTA DE 1 MÓDULO DE E-LEARNING
Negociação intercultural.

Pontos Fortes

Elevada abrangência – é aplicável a um leque variado de situações negociais que ocorrem em diversos contextos profissionais.
Excelência de conteúdos – o programa integra técnicas e procedimentos apoiados nos mais recentes resultados da investigação
sobre negociação.
Alta aplicabilidade – fornece instrumentos de aplicação imediata em vários tipos de negociações profissionais.
Método assente na prática – a aprendizagem assenta na contínua resolução de casos e treino de situações negociais.
Aprofundamento – acesso a um módulo de formação e-learning que permite aprofundar a formação depois da sessão presencial.
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Porto

02 Dec - 03 Dec 2019

Lisboa

11 Dec - 12 Dec 2019



TéCNICAS DE APRESENTAçãO
Como comunicar para um grupo de pessoas: preparar, construir e fazer uma apresentação

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Profissionais que desejam desenvolver a qualidade da
sua expressão oral para participar em reuniões (internas ou
externas) e defender as suas ideias perante grupos (clientes,
colegas ou prescritores).

Referência: 132

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:preparar e construir apresentações em função do
tema, do objetivo e da audiência;
fazer apresentações de forma firme e convincente;
captar e manter a atenção do grupo;
gerir a interação com a audiência.

Métodos: A orientação do curso fará apelo a uma pedagogia ativa
baseada em:exercícios práticos – individuais e em grupo;
autodiagnósticos;
debates e trocas de experiências;
simulações;
exercícios para treino.

Ter êxito numa apresentação implica mais do que apenas dominar o seu conteúdo.

A expressão oral e a forma como comunicamos têm um papel preponderante no impacto da nossa mensagem.

O curso Técnicas de apresentação permite-lhe desenvolver as suas competências para comunicar de forma dinâmica e persuasiva na
apresentação de uma ideia ou de um projeto, em reuniões, conferências ou seminários.

Programa

Antes da formação em sala

Wellcome call para:
Apresentação do formador.
Conhecer as expetativas e objetivos dos formandos.
Clarificar os objetivos e estrutura da formação.
Lançar o desafio de preparar a apresentação.

Durante a formação em sala

Potenciar os seus recursos como orador
Gerir a ansiedade inicial e as tensões que bloqueiam a comunicação nas apresentações em público.
Identificar e otimizar as suas características pessoais personalizando a exposição.
Utilizar e harmonizar os recursos pessoais: a voz, o olhar, os gestos, a postura e a movimentação.

Saber apresentar as suas ideias com clareza
Identificar o contexto da apresentação: ter em conta o público, o objetivo e a situação.
Utilizar o discurso persuasivo, de acordo com:

os critérios para organizar o discurso;
os momentos chave da apresentação.

Dominar os recursos de apoio às exposições:as novas tecnologias são uma realidade.

Falar em público
Como iniciar a apresentação.
Controlar a sua imagem: a importância das primeiras impressões.
A importância da congruência em comunicação: a comunicação verbal e não-verbal.
Estar perante o grupo e lidar com o imprevisto.



A mobilização rápida das ideias.
Utilizar ferramentas de comunicação eficazes.
Comunicar para persuadir: adotar uma linguagem e postura persuasiva.

Gerir a interação com a audiência
Criar o interesse e manter a atenção do grupo.
Gerir eficazmente as questões colocadas durante a apresentação.
Adotar uma estratégia adequada em situação de conflito: fenómenos de grupo.
Fazer face a situações difíceis: objeções, agressividade ou indiferença.
Lançar o debate no final da apresentação.

Após a formação em sala

Oferta de 2 módulos de e-learning:
Preparar uma comunicação para um grupo;
Gerir o grupo durante a apresentação.

Pontos Fortes

Treinar intensivamente as suas competências;
Elaborar o seu plano de desenvolvimento específico, através do feedback específico recebido.
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COMUNICAçãO ESCRITA
Escrever textos profissionais eficazes

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Profissionais que tenham responsabilidades pela
elaboração de relatórios, estudos, propostas, emails, comunicações
e outros textos profissionais em geral.

Referência: 118

Objetivos: Esta ação de formação permitir-lhe-á:Conhecer os
critérios de eficácia para os diferentes tipos de textos;
Escrever textos profissionais com objetividade, sem deixar de
colocar a informação necessária;
Elaborar textos que utilizem as regras da legibilidade de forma a
ser compreendido pelo destinatário;
Utilizar o texto profissional como um meio de negociação e
influência e desencadeador das ações pretendidas.

Métodos: Metodologia ativa que privilegia o treino prático de
competências, através de um conjunto de exercícios de
carácter:Conceptual: exercícios sobre a metodologia de conceção
de textos reais.
Técnico: exercícios práticos de legibilidade.
Pedagógico: jogos pedagógicos para reencontrar e estimular o
prazer da escrita.
Os participantes terão oportunidade de receber feedback dos seus
próprios textos e contactar com exemplos ilustrativos dos
conceitos trabalhados.

A comunicação escrita no contexto empresarial é uma das formas da organização comunicar com o mercado, com os seus clientes,
parceiros e colaboradores.

O curso comunicação escrita permite-lhe escrever textos profissionais que refletem e incorporam os critérios de qualidade, de
interesse e de influência de forma a desencadear a ação pretendida.

Programa

Analisar o destinatário, o objetivo e a finalidade do texto

Identificar a situação, o(s) destinatário(s) e o contexto.
O texto como ato de comunicação e influência, integrado na estratégia e imagem da organização.

Organizar o pensamento

Classificar e hierarquizar as suas ideias.
Distinguir o essencial e o acessório.
Colocar em evidência as ideias-chave.
Conceber um plano claro e coerente.

Situar as características e especificidades dos vários textos

Os textos curtos: o email, a carta, a nota.
Os textos longos: relatórios, artigos, estudos.

Estruturar o texto

A estrutura e objetividade do texto.
As estruturas de argumentação.



Articular as ideias: os encadeamentos lógicos.
Apresentar as ideias de forma concisa e rigorosa.
Elaborar a síntese.
Informar através dos assuntos, das sínteses, dos títulos, da apresentação.

Escrever para ser compreendido e desencadear a ação

Respeitar as regras da legibilidade: o parágrafo, a frase, as palavras, a pontuação.
Fornecer ritmo às frases.
Humanizar as suas mensagens conjugando informação e persuasão:

Personalizar para influenciar;
Utilizar uma formulação assertiva e positiva;
Combinar informalidade e respeito.

Após a formação em sala:

Oferta de 2 módulos de e-learning:
Como escrever um email eficaz;
Viagem ao novo acordo ortográfico.
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Porto

28 Oct - 29 Oct 2019

Lisboa

30 Oct - 31 Oct 2019



OS 7 HáBITOS DAS PESSOAS ALTAMENTE EFICAZES®
Aumentar a sua eficácia pessoal e profissional

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todas as pessoas que pretendam desenvolver os seus
níveis de eficácia pessoal e profissional, aplicando um processo de
mudança consolidado “inside out”.

Referência: 679

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Aumentar a produtividade e a capacidade de liderar-se
a si próprio.
Ganhar em eficácia e desempenho para alcançar de forma
consistente objetivos pessoais e profissionais.
Compreender como promover o compromisso e a colaboração.
Adotar práticas globais de eficácia pessoal num continuum de
maturidade.
Desenvolver a capacidade de gerar soluções inovadoras que
aproveitam a diversidade e acrescentam valor.

Métodos: Metodologia ativa e prática.

 Best  O curso de 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes®, baseado no best seller de Stephen R. Covey, conduz os participantes ao
longo de um continuum de desenvolvimento e mudança pessoal através de hábitos e práticas quotidianas, alinhadas por princípios de
eficácia.

Este curso atribui 9.5 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core
Competencies) e 10.5 unidades CCE da ICF na área de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).

Programa

Hábito 1 – Seja proativo®

Desenvolva uma atitude positiva. Procure alternativas para além dos obstáculos. Concentre-se e atue nas coisas que pode
influenciar e não naquelas que estão para além do seu alcance. Expanda o raio de alcance da sua capacidade de influência.

Sou livre de escolher e sou, em última instância, responsável pela minha felicidade:

Parar e responder com base nos princípios e nos resultados desejados.
Usar linguagem proativa.
Focalizar-se no seu círculo de influência.

Hábito 2 - Comece com o fim em mente®

Tenha uma visão clara do Legado que quer construir na sua vida, a nível pessoal e a nível profissional.



Definindo claramente a minha visão e propósito na vida fará toda a diferença:

Definir os resultados antes de agir.
Criar e viver de acordo com a minha Declaração de Missão Pessoal.
Alinhar a missão pessoal com a missão organizacional.
Definir o maior e melhor Contributo que é capaz de dar.

Hábito 3 - Dê prioridade ao que é prioritário®

Seja reconhecido pelas suas excelentes capacidades de focalização e concretização das suas prioridades.

Reservo tempo para o que é mais importante:

Definir prioridades.
Focalizar-se no que é Importante.
Reduzir o efeito das atividades de Quadrante IV.
Dizer “não” ao Quadrante III.
Adotar um estilo de vida Quadrante II.

Da Vitória Privada à Vitória Pública

A Conta Corrente Emocional (CCE) é uma metáfora relativa à confiança que existe nas relações interpessoais:

Conta Corrente Emocional.
Construir a sua CEE.

Hábito 4 - Pense Ganhar-Ganhar®

Desenvolva uma atitude de cooperação nas interações que estabelece. Envolva-se com entusiasmo no desenvolvimento e
fortalecimento da sua equipa. Reconheça as vantagens da cooperação vs os perigos da competição.

Os recursos são abundantes, chegam para todos e ainda sobra:

Desenvolver uma Mentalidade de Abundância.
Equilibrar Determinação e Consideração.
Considerar os ganhos das outras pessoas da mesma forma que considera os seus.
Criar Acordos Ganhar-Ganhar

Hábito 5 - Procure primeiro compreender para depois ser compreendido®

Desenvolva a capacidade de compreender cada problema em profundidade e de estabelecer uma comunicação empática,
transparente e cooperante capaz de fortalecer os níveis de confiança à sua volta.

Aumento a minha influência nos outros se os procurar compreender primeiro:

Identificar os vários níveis de escuta.
Praticar a Escuta Empática.
Procurar ser compreendido com respeito.

Hábito 6 - Crie sinergias®

À medida que procura alcançar melhores soluções, seja inovador na resolução de problemas e tomada de decisão. Não se limite a
aceitar as diferenças. Valorize o facto de as outras pessoas terem opiniões, perspetivas, competências e paradigmas diferentes. É
nas diferenças que reside o poder da inovação e da criatividade.

Juntos vamos criar algo melhor do que qualquer um de nós tem em mente:

Definição de sinergia.
Processos da sinergia.
Valorizar as diferenças.
Procure a Terceira Alternativa.

Hábito 7 - Afine as suas ferramentas pessoais®

Desenvolva a sua eficácia através da renovação continua, quer a nível físico, quer intelectual. Invista no seu desenvolvimento



enquanto “Pessoa Total”.

Todos os dias, reservo tempo para mim próprio, porque isso me dá a capacidade de fazer tudo o resto:

As 4 dimensões da “Pessoa Total”.
Alcançar a Vitória Privada Diária.

Pontos Fortes

Programa CCE (Continuing Coach Education) aprovado pelo ICF. Este curso atribui 9,5 unidades CCE da ICF na área de
Competências Chave (Core competencies) e 10,5 unidades CCE da ICF na área Outras habilidades e ferramentas (Other skills
and tools).
Uma formação funcional e de alto impacto que alterna a teoria com a prática através de exercícios personalizados que reforçam
a aprendizagem de novas praticas e condutas.
Um kit pedagógico completo que inclui a possibilidade de realização de um questionário 360º prévio à formação.
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Lisboa

21 Oct - 23 Oct 2019 04 Dec - 06 Dec 2019

Porto

20 Nov - 22 Nov 2019



AS 5 ESCOLHAS PARA UMA PRODUTIVIDADE EXTRAORDINáRIA®

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todas as pessoas que pretendem aumentar os seus
níveis de produtividade, por forma a gerar equilíbrio nas suas
vidas.

Referência: 900

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Compreender a diferença entre urgente e importante.
Avaliar a sua produtividade.
Saber dizer “não” às atividades irrelevantes e não importantes.
Reduzir e gerir eficazmente as situações de crise.
Eliminar os desperdícios de tempo e as atividades de baixa
prioridade.
Identificar atividades de valor acrescentado - melhorar o equilíbrio
e a produtividade.
Conhecer um processo de definição de objetivos pessoais e
profissionais.
Compreender em que medida as relações de elevada qualidade
conduzem a resultados de elevada qualidade.
Criar equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
Compreender a importância dum sistema de planeamento eficaz:
integrado, móvel e personalizado.
Implementar um processo de planeamento semanal.
Implementar um processo de planeamento diário.
Conceber um plano de integração de ferramentas de planeamento
múltiplas.
Aplicar boas práticas para a gestão de email, interrupções e
procrastinação.
Filtrar eficazmente a informação que recebe.

Métodos: Metodologia ativa e prática, que visa aumentar e/ou
desenvolver a sua produtividade.

 Best  O volume de informações com que lidamos diariamente coloca frequentemente em causa
a nossa capacidade de pensar com clareza e tomar decisões sábias sobre o que é realmente
importante.

Ao reagirmos a esses estímulos sem reflexão imediata, não conseguimos alcançar os objetivos mais importantes da nossa vida
profissional e pessoal.

A abordagem FranklinCovey neste workshop permite-lhe aplicar técnicas e métodos para se focar nas atividades mais importantes.
Suportada em estudos científicos e anos de experiência, esta solução traz não apenas uma melhoria mensurável na produtividade,
mas também um sentido regenerado de compromisso e autorrealização.

Programa

1 - AJA SOBRE O IMPORTANTE

Não reaja ao urgente

Tornar prioritário o que é, efetivamente, importante.
Construir uma cultura organizacional de Q2.
Focar-se nas atividades de valor acrescentado.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/900
07/10/2019

2 - PERSIGA O EXTRAORDINÁRIO

Não se fique pelo banal

Saber como redefinir os seus papéis em termos de resultados extraordinários.
Garantir um equilíbrio entre os seus vários papéis.
Saber definir o extraordinário.

3 - DAR PRIORIDADE ÀS PEDRAS GRANDES

Não se disperse com assuntos pouco relevantes

Gerir a sua atenção.
Planificar a sua atividade no Q2.

4 - DOMINE A TECNOLOGIA

Não se deixe dominar por ela

Utilizar a tecnologia a seu favor.
Identificar comportamentos a corrigir.

5 - ALIMENTE A SUA CHAMA

Não se deixe queimar

Saber como recarregar a sua energia física e mental de forma consciente.
Aplicar os 5 Drivers de Energia™ para saber gerir as suas energias.

Pontos Fortes

Este workshop de 2 dias combina princípios intemporais com o que a neurociência tem de mais atual para o ajudar a gerir
melhor as suas decisões, atenção e energia, para que as suas escolhas criem valor extraordinário para si e para a sua
Organização



GESTãO DO TEMPO - 4REAL®
Métodos e ferramentas para aumentar a sua produtividade

Duração: 1 dia

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Profissionais com autonomia para planear e organizar
as suas atividades, que queiram melhorar de forma sustentável a
gestão do seu tempo.

Referência: 009

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Aumentar a sua produtividade fazendo escolhas
conscientes e alinhadas com os seus objetivos;
Manter o foco naquilo que é prioritário;
Planear e organizar estrategicamente as suas atividades e o seu
tempo.

Métodos: Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante
do participante através de vários desafios, quer à distância quer na
sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para
potenciar a performance no contexto de trabalho:
autodiagnosticos, estudos de caso e simulações que recriam o
quotidiano profissional na sessão presencial, classes virtuais e
desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

 Best  Quantas vezes sente que o tempo disponível não é suficiente para realizar todas as atividades previstas, ao mesmo tempo que
as urgências teimam em surgir, tornando-se difícil alcançar os resultados pretendidos?

Descubra como pode aumentar a sua produtividade e melhorar o planeamento e organização do seu tempo através deste percurso
4REAL®: um percurso focado na transferência da aprendizagem para o seu local de trabalho e que possibilita a individualização e
personalização do seu processo de aprendizagem para potenciar a sua performance.

Este é um percurso de aprendizagem que lhe permite:

aumentar a sua produtividade fazendo escolhas conscientes e alinhadas com os seus objetivos;
manter o focus naquilo que é prioritário;
planear e organizar estrategicamente as suas atividades e o seu tempo.

 

https://www.cegoc.pt/abordagem-4real/


 

Programa

Atividades digitais antes da sessão presencial

Classe virtual

Apresentar o percurso de aprendizagem;
Comprometer os participantes no processo de desenvolvimento de competências que permitem rentabilizar o seu tempo.

Audodiagnóstico online

Ganhar autoconhecimento e autoconsciência sobre os fatores individuais de desperdício de tempo.

Aprendizagem online

Planear a sua semana, para se manter focalizado nas suas prioridades.

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios para aumentar a autoconsciência e o comprometimento com o percurso de
aprendizagem

Sessão presencial (1 dia / 7 horas)

Reconhecer o impacto das minhas escolhas e comportamentos na forma como rentabilizo o meu tempo
Refletir sobre as minhas práticas de gestão do tempo

Ser proativo e orientar a minha ação para aquilo que é verdadeiramente importante
Clarificar o propósito da minha função e as principais áreas de responsabilidade
Definir prioridades no âmbito da minha função: a matriz de prioridades de Eisenhower
Planear e organizar estrategicamente as atividades na minha agenda de forma realista e equilibrada

Aumentar a minha produtividade e eliminar os fatores de desperdício de tempo, utilizando as ferramentas chave de
gestão do tempo

Escolher os métodos e ferramentas mais eficazes
Elaborar um Plano de Ação Compromisso.

Exercícios práticos e outputs!

Aplicação prática através da resolução de estudos de caso.

 

Definir um plano de ação das mudanças a pôr em prática
Identificar prioridades de mudança relativamente aos objetivos.



Elaborar o seu Plano de Ação.

Consolidar, aplicar e implementar as aprendizagens após a sessão presencial

Personalização do percurso de aprendizagem, de acordo com as necessidade individuais de cada participante, e realização de
atividades digitais para aprofundar uma destas questões:

Como lidar com a pressão no local de trabalho?
Consigo equilibrar a minha vida profissional e pessoal?

Desafios de aplicação prática

Interações à distância através do envio de desafios relativos a cada temática para estimular a transferência da aprendizagem
para o contexto real de trabalho.

Classe Virtual

Consolidar e partilhar boas práticas e resultados do plano de ação.

Pontos Fortes

As várias etapas que constituem o percurso 4REAL® potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à transferência,
nomeadamente o enfoque na performance.
O suporte da plataforma Learning Hub o que permite ao participante a visualização imediata de todo o percurso identificando o
caminho a percorrer e o que já realizou.
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25 Nov - 18 Dec 2019



PNL - PROGRAMAçãO NEURO-LINGUíSTICA
Desenvolver a sua flexibilidade relacional e o seu impacto pessoal

Duração: 4 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?:   Profissionais cuja eficácia depende em grande
medida da sua capacidade de relacionamento e comunicação;
Diretores, relações públicas, consultores, negociadores, comerciais,
formadores que desejem adquirir técnicas eficazes para
estabelecer a comunicação com os seus interlocutores e potenciar
as suas capacidades de relacionamento interpessoal.

Referência: 005

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:demonstrar
flexibilidade e comodidade nas suas relações interpessoais;
desenvolver a capacidade de estabelecer relações de qualidade;
ter impacto junto dos seus interlocutores e influenciá-los de forma
construtiva;
gerir as suas emoções;
empregar adequadamente técnicas de comunicação não verbal;
utilizar os seus recursos pessoais e os dos seus interlocutores para
enfrentar a mudança e novas situações;
desenvolver a programação mental de objetivos de forma
adequada e eficaz.

Métodos: formação prática, dinâmica com exercícios de
introspeção e examinação dos seus comportamentos,
pensamentos e representações para melhor compreender os seus
processos mentais.
As ferramentas e as técnicas estão desenhadas para desenvolver
competências e capacidades indispensáveis para alcançar a
excelência na relação interpessoal e aumentar o impacto junto de
outros. Cada participante pratica exercícios para assegurar a
apropriação dos métodos e ferramentas da programação neuro
linguística.
- O tempo entre a primeira e a segunda sessão favorece a
consolidação da prática.

A flexibilidade relacional é a capacidade de variar o seu comportamento para se adaptar aos outros e às diferentes situações do
quotidiano.

Como fazer chegar a sua mensagem ao seu interlocutor e como fazer-se compreender para influenciar positivamente o seu meio?
E como aprofundar o seu autoconhecimento para tirar vantagem dos seus recursos pessoais?

Este curso de programação neurolinguística proporciona métodos e ferramentas eficazes que lhe permitem pensar e atuar de forma
distinta.

 



Programa

MÓDULO 1 (2 DIAS)

Introdução
O Modelo da PNL e os seus campos de aplicação.
Os pressupostos da PNL e a sua filosofia de base.
As representações do mundo e os mapas de referência: a forma como recebemos, organizamos e transmitimos informação.

Interessar-se pela perceção emocional: a calibragem
A observação do seu interlocutor.
Ter em conta os sentimentos.

Gerar a confiança e criar a relação adequada: a sincronização não verbal
Entrar em contacto.
Estabelecer a sincronização com o seu interlocutor.

Ajustar-se ao canal dos outros: os sistemas de representação
Compreender os registos sensoriais preferenciais.
Identificar os registos visual, auditivo ou cinestésico.
Comunicar no mesmo nível de registo.

Ajustar a sua comunicação verbal: a sincronização verbal
Escutar o ritmo da comunicação.
Comunicar com o ritmo adequado.

Entender o seu interlocutor: a escuta ativa e o metamodelo
Escutar em silêncio.
Identificar as imprecisões da linguagem.
Concretizar as generalizações.
Superar as incoerências.

Treinar a flexibilidade: a resignificação
Transformar positivamente uma experiência negativa.
Tratar as objeções.
Adaptar-se ao referencial do seu interlocutor.

MÓDULO 2 (2 DIAS)

Aumentar o autoconhecimento: os estados internos
Identificar os diferentes estados internos.
Modificar estados internos limitantes.

Desativar emoções negativas: a dissociação
Dominar as emoções limitantes.
Eliminar o stresse desnecessário.

Mobilizar a sua energia: as âncoras recurso
Escolher os recursos pessoais internos adaptados aos objetivos.
Pôr em marcha os seus próprios reflexos para mobilizar os recursos necessários.

Enriquecer e criar novos comportamentos: saber ser flexível
Desenvolver comportamentos que permitam uma melhor adaptação ao meio e às situações.
Utilizar os recursos pessoais para responder com eficácia às solicitações do meio profissional.

Construir os seus cenários de êxito: a estratégia de objetivos
Transformar um problema ou uma dificuldade num objetivo.
Estabelecer um objetivo específico, positivo e alcançável.

Motivar-se para alcançar o objetivo.

Pontos Fortes

Elevada componente prática que potencia a apropriação das técnicas de Programação Neurolinguística
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14 Oct - 19 Nov 2019



ASSERTIVIDADE
Comunicação assertiva para promover o entendimento e fomentar os acordos

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores e líderes de equipas (hierárquicos ou
funcionais)
Todos os profissionais que necessitem potenciar uma atitude
assertiva e melhorar a eficácia comportamental em situações de
tensão ou conflito.

Referência: 006

Objetivos: Este curso permite:Enfrentar com mais autoconfiança e
eficácia as situações em que sente ansiedade, frustração,
dificuldade de comunicar com interlocutores difíceis, lidar com
conflitos e enfrentar insucessos.
Utilizar o autocontrolo e a autorregulação das emoções.
Reduzir as reações emocionais ineficazes no relacionamento
interpessoal.
Saber lidar com os comportamentos negativos do outro.
Desenvolver a autoconfiança.
Gerir os desacordos com êxito e fomentar a adesão para os
acordos finais.

Métodos: Pedagogia ativa com recurso a ferramentas de
autoanálise e auto-observação, exercícios práticos e roleplays com
feedback estruturado, para conhecer e experimentar novas
ferramentas e adotar novos comportamentos conducentes à
autoafirmação.

 Best  Saber afirmar-se e criar empatia nas relações interpessoais é uma das competências chave para o sucesso profissional.

O curso Assertividade permite-lhe afirmar-se nos vários contextos e desenvolver os seus recursos pessoais para lidar com situações
geradas pela adoção de atitudes de comunicação ineficazes.

Programa

Identificar o seu perfil assertivo nas relações profissionais e extraprofissionais

Conhecer o seu modo habitual de relacionamento interpessoal.
Caracterizar as atitudes de passividade, agressividade e manipulação e o seu impacto no relacionamento interpessoal.
Definir o que significa “ser assertivo”.
Respeitar e fazer-se respeitar.
Identificar as situações em que para si a assertividade é necessária.

Saber comunicar com os diferentes interlocutores utilizando uma postura assertiva

Neutralizar os pensamentos negativos ou bloqueadores: utilizar uma linguagem positiva.
Desenvolver a autoconfiança e o autodomínio.
Selecionar os comportamentos que lhe permitem:

agir face à passividade;
desativar a agressividade verbal e não verbal;
identificar e desarmar a manipulação.

Treinar-se na utilização das principais técnicas de desenvolvimento da atitude assertiva

Saber escutar.
Criar empatia.
Saber dizer “não” com assertividade, preservando a relação.
Saber formular pedidos de forma construtiva.



Dar e receber feedback.
Aumentar a sua recetividade às críticas e encará-las como oportunidades.
Formular críticas construtivas:

o método “DESC” de Bower para lidar com situações difíceis.

Criar compromissos realistas em caso de desacordo

Estabelecer relacionamentos baseados na clareza e na transparência.
Tratar os mal entendidos.
Estimular a colaboração interpessoal e a cooperação nas equipas.
Adotar comportamentos ganhar-ganhar

Pontos Fortes

Pedagogia ativa com recurso a ferramentas de autoanálise e auto-observação, exercícios práticos e roleplays com feedback
estruturado, para conhecer e experimentar novas ferramentas e adotar novos comportamentos conducentes à autoafirmação.
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02 Dec - 03 Dec 2019



GERIR EMOçõES EM SITUAçõES DE CONFLITO
Desativar conflitos, gerir tensões e aproveitar o poder das emoções

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Todas as pessoas que desejam gerir cada vez melhor
as suas emoções, especialmente em situações de tensão e
estabelecer relações interpessoais de qualidade.

Referência: 8520

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:enfrentar as emoções
desagradáveis ou não desejadas (próprias e de terceiros);
fortalecer o seu equilíbrio emocional;
gerir corretamente as tensões e conflitos nas relações
interpessoais.

Métodos: Através desta ação os formandos terão a possibilidade de
detalhar e aprofundar os conceitos chave inerentes à gestão de
emoções em situações difíceis.
A formação em sala privilegia exercícios práticos, sendo o
formador um facilitador das aprendizagens e da sua
transferência para o quotidiano os participantes.

A gestão emocional é importante em todas as atividades profissionais, sobretudo em funções que impliquem interações a todos os
níveis da organização e com clientes.

A gestão eficaz das emoções potencia a noção de êxito pessoal, reforça a identidade e o bem-estar das pessoas e projeta-se nas
equipas de trabalho.

Neste curso, propomos-lhe três alavancas para desenvolver e manter o seu equilíbrio emocional:

compreender as próprias emoções;
desenvolver relações de confiança;
gerir os conflitos.

Programa

Emoção, conflito e desempenho

O interesse das emoções e conflitos:
o benefício das emoções;
a expressão das emoções;
resolver os conflitos.

O modelo do triângulo virtuoso:
desenvolver o equilíbrio emocional;
desenvolver relações de confiança;
controlar os conflitos.

Uma nova abordagem às emoções

Compreender a relação entre emoções, stresse, conflito e autoconfiança:
stresse, medo e emoções;
autoconfiança e emoções.

Descobrir o papel do cérebro.
Identificar as emoções:

as 6 emoções básicas;
características das emoções;
os desencadeadores das emoções;
emoções primárias e secundárias;



sentimentos e humores.
Reconhecer o papel das emoções:

o sentido oculto das emoções;
adaptar os nossos comportamentos.

Desenvolver o equilíbrio emocional

Desenvolver a sua consciência emocional:
identificar o seu perfil emocional.

Viver as emoções:
entrar em contacto com as suas emoções;
reconhecer o poder da emoção.

Gerir as reações emocionais incoerentes:
compreender as incoerências;
mudar as suas reações.

Desenvolver a autoconfiança:
a autoestima.

Utilizar as emoções para estabelecer relações de confiança

Compreender os benefícios da confiança:
níveis de cooperação;
confiança.

Pensamento positivo.
Respeitar o outro e as suas emoções.
Expressar e partilhar os ressentimentos emocionais.

Resolver situações conflituais

Adotar uma metodologia de resolução de conflitos:
gerir as suas emoções em situação de tensão;
compreender a posição do outro;
encontrar soluções com o outro.

Saber enfrentar os conflitos:
reconhecer a emoção;
enfrentar as reações incoerentes do outro;
Enfrentar a ira do outro.

Os comportamentos preventivos do conflito:
gerir o seu stresse;
compreender os outros;
ser proativo.

Desenvolver a capacidade de autocontrolo

Aprender a controlar-se:
o que podemos controlar e dominar;
o controlo das emoções;
pensar positivamente.

Controlar a sua raiva:
a origem da ira;
modos de reagir;
a expressão da raiva.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA

Oferta de 5 módulos de e-elearning:
O impacto das emoções no local de trabalho;
Desenvolver a sua consciência emocional;
Compreender a disfunção emocional;
Compreender e expressar a tensão de forma positiva;
Controlar as suas emoções.



Pontos Fortes

Uma formação que permite a cada participante:

Enriquecer a comunicação interpessoal, melhorando a colaboração e fortalecendo a sua motivação;
Desenvolver a compreensão das reações dos outros de forma a comunicar mais eficazmente em todas as situações;
Encontrar e reconhecer aspetos positivos em si próprio e nos outros;
Prevenir as tensões e o stresse de forma eficaz.
Programa acreditado pela ICF como CCE (Continuing Coach Education).
Este curso atribui 8 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies) e 6 unidades CCE da ICF na área
de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).
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Lisboa

11 Nov - 12 Nov 2019



EXCELêNCIA INTERPESSOAL E COMUNICAçãO
Desenvolver as suas competências de relacionamento

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Managers, chefes de projeto e coordenadores de
equipas.
Profissionais que necessitem de obter cooperação e envolver
pessoas sobre as quais não tenham autoridade formal.
Profissionais que pretendem desenvolver a sua influência e
aumentar a sua eficácia.

Referência: 8500

Objetivos: Uma formação que lhe permitirá:influenciar e envolver
outras pessoas sem exercer autoridade hierárquica sobre elas;
melhorar as relações transversais, incluindo fornecedores e
clientes;
conhecer técnicas de assertividade, PNL e escuta, para abrir canais
de comunicação;
obter satisfação pessoal mediante relações profissionais mais
cooperativas e produtivas.

Métodos: Através desta formação os participantes terão
oportunidade de:explorar conceitos e verificar a sua aplicação
prática;
mapear a sua rede de networking;
identificar, através de autodiagnósticos, as suas características
relacionais;
treinar as técnicas e instrumentos.

Os profissionais de excelência apoiam-se em três pilares-chave: a autoconsciência, uma estratégia de rede e as competências
relacionais.

A capacidade de exercer influência num ambiente multifuncional e em permanente mudança é a chave de um desenvolvimento
pessoal eficaz e continuado.

Este curso permite-lhe desenvolver as competências de excelência interpessoal que permitem influenciar os vários stakeholders de
modo a que as suas equipas e organizações atinjam os objetivos.

Programa

Os três pilares da influência interpessoal

Influência: a força impulsionadora da excelência:
o contexto empresarial exigente e em mudança contínua.

Construir a sua rede estratégica de relacionamentos.
Potenciar as suas qualidades pessoais:

compreender o seu comportamento e atitudes;
reexaminar os seus valores e crenças;
construir a confiança.

Desenvolver relações interpessoais eficazes:
a excelência na comunicação interpessoal;
cooperar eficazmente;
gerir a adversidade e o confronto.

Clarificar a sua estratégia de influência interpessoal

Criar o mapa da sua rede de relações para o propósito do projeto e atores:
centrar-se nos principais objetivos do projeto;
identificar os atores-chave na sua rede de relações;
enfatizar a interação com os seus atores-chave;



a sobreposição com o organograma.
Especificar o seu nível de influência por ator:

determinar o nível de ações a empreender em relação ao grupo de atores;
especificar a sua rede-alvo;
distinguir poder, influência e manipulação.

Definir objetivos precisos.

Conhecer-se melhor para comunicar melhor

Estar consciente dos seus pontos fortes e áreas de melhoria:
compreender a sua forma de agir;
identificar as suas atitudes eficazes e ineficazes.

Caracterizar as atitudes eficazes e ineficazes.
Limitar as suas ações ineficazes sob pressão:

soluções para comportamentos ineficazes.
Potenciar o seu sistema de valores:

reexaminar os seus valores profissionais e pessoais;
adotar a atitude apropriada.

Inspirar confiança junto dos seus interlocutores:
ativar as forças impulsionadoras da confiança;
apreciar a diversidade pessoal e cultural.

Comunicar de forma aberta e eficaz

Sincronizar a sua comunicação verbal e não verbal através da utilização da PNL:
praticar a sincronização.

Ser compreendido ao transmitir a sua mensagem, através da utilização das técnicas da assertividade:
falar com sinceridade;
fazer uma crítica ou dar feedback negativo;
compreender, utilizando a escuta empática.

Ganhar através da cooperação

Desenvolver relações interpessoais equilibradas:
cooperar mais para ganhar mais;
princípio e características da cooperação.

Construir uma estratégia de cooperação ganhadora:
satisfazer os seus interesses;
elaborar um plano B;
procurar soluções.

Gerir o conflito, a adversidade e a confrontação:
abrir caminhos face ao conflito;
lidar com a agressividade.

APÓS A FORMAÇÃO EM SALA

OFERTA DE 5 MÓDULOS DE E-LEARNING

Os três pilares da excelência interpessoal;
Desenvolver uma estratégia de comunicação interpessoal;
Conhecer-se melhor para comunicar melhor;
Três ferramentas para uma boa comunicação;
Três alavancas essenciais para a cooperação.

Pontos Fortes

Uma formação que permite a cada participante:

Influenciar e mobilizar pessoas sem ter autoridade hierárquica sobre elas.
Melhorar as relações transversais, com os fornecedores e com os clientes internos ou externos.
Tornar-se um líder mais eficaz.
Desfrutar de uma maior satisfação pessoal, através de relações profissionais mais produtivas.



Aperfeiçoar o seu capital de contatos e relacionamentos.
Programa acreditado pela ICF como CCE (Continuing Coach Education).
* Este curso atribui 6 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies) e 8 unidades CCE da ICF na
área de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).
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Porto

14 Oct - 15 Oct 2019

Lisboa

28 Nov - 29 Nov 2019



INTELIGêNCIA EMOCIONAL
Aumente o seu capital psicológico através da literacia emocional!

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os profissionais que queiram otimizar a sua
capacidade de lidar melhor com as próprios emoções, e as dos
outros, de modo a que elas possam facilitar, e não interferir, nas
atividades quotidianas.

Referência: 1046

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Aumentar a sua “literacia emocional”, ou seja, a sua
capacidade para conhecer, reconhecer e saber lidar melhor com as
suas emoções;
Encontrar pistas concretas para promover a sua “autoconsciência
emocional” e fortalecer o seu equilíbrio pessoal;
Desenvolver a autorregulação e o controlo das emoções, de modo
a que possam facilitar, e não prejudicar, a interação e a
performance;
Reconhecer as “emoções- pirata” e manter o autodomínio nas
situações de tensão e de conflito.
Saber escutar os outros e gerar relacionamentos produtivos,
capitalizando o potencial produtivo das diferenças.

Métodos: Curso orientado com base na exploração das
competências emocionais através de momentos de autorreflexão e
exercícios baseados nos modelos da “paragogia ativa”
(aprendizagem através dos pares).

 Best  A “inteligência emocional” é considerada, hoje, um “ativo fundamental” para que cada pessoa possa entregar excelentes
resultados de forma consistente e sustentada e realizar um percurso profissional, e pessoal, de sucesso.

Programa

A “Literacia Emocional”: identificar e reconhecer as Emoções

A “química das emoções”: elementos para uma leitura compreensiva sobre a fisiologia das emoções.
A relação entre o “emocional” e o “racional”: emoções, pensamentos, comportamentos e atitudes.
A tipologia das emoções: emoções primárias e secundárias e emoções positivas e negativas.
Papel e importância das emoções nos processos de “construção mental da realidade”: o “efeito EEC” (Estímulos
Emocionalmente Competentes).
Papel e a importância dos circuitos “down-top” e “top-down” (Goleman) na gestão dos estados emocionais.

Desenvolver as Competências Intrapessoais: promover e sustentar o equilibrio pessoal

Autoconhecimento, perceção, avaliação e expressões das próprias emoções.
Compreender o modo como os sentimentos influenciam os comportamentos e as atitudes.
Fazer uma boa gestão dos sentimentos impulsivos e das emoções deprimentes.
Identificar e controlar os seus “piratas emocionais” (emotional highjacking).
Desenvolver uma consciência orientadora dos seus valores e objetivos e promover estratégias de Auto motivação.
Manter-se resiliente em situações de elevada exposição a fatores de “burnout” (exigências múltiplas, conflitos de prioridades,
prescrições paradoxais).
Cultivar o otimismo e o humor e permanecer positivo perante as adversidades.

Desenvolver as Competências Interpessoais: estabelecer interações positivas e construtivas com os outros

Promover a capacidade para reconhecer e compreender as emoções dos outros.
Saber lidar com pessoas e contextos diferentes, através do desenvolvimento da empatia.



Aperceber-se das necessidades dos outros (clientes externos, clientes internos, colegas de trabalho, colaboradores, chefias,
etc.) através de uma correta leitura das suas pistas emocionais.
Tomar partido da própria capacidade de expressar as emoções para aumentar o impacto da sua comunicação com os outros.
Assumir-se como exemplo da mudança que gostaria de ver nos outros.

Plano Pessoal de progresso

Elaboração de um plano pessoal de progresso para desenvolver as competências emocionais que cada participante considerar
como prioritárias.

Pontos Fortes

Elaboração de um Plano Pessoal de Progresso que permite fazer o followup das competências emocionais básicas.
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28 Oct - 29 Oct 2019 09 Dec - 10 Dec 2019

Porto

14 Nov - 15 Nov 2019



GERAR E INCREMENTAR RELAçõES DE CONFIANçA®
Como gerar confiança

Duração: 1 dia

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os profissionais que desejam aumentar sua
credibilidade pessoal e desenvolver relacionamentos pessoais /
profissionais com base na confiança, a fim de alcançar resultados
sustentáveis ao longo do tempo.

Referência: 1230

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Desenvolver, restaurar e ampliar a confiança, através
dos seus comportamentos;
Criar um plano de ação para aumentar a sua credibilidade pessoal
e influência;
Aumentar a capacidade de comunicar de forma transparente,
respeitosa e direta;
Contribuir para o aumento da confiança no seio da equipa a que
pertencem;
Identificar o impacto de impostos e dividendos da confiança.

Métodos: Metodologia ativa e prática, com estudos de caso e
exercícios que visam aumentar e/ou consolidar os comportamentos
geradores de confiabilidade.

 Best  A confiança é a nova moeda de troca no mundo do trabalho moderno, cada vez mais
colaborativo e híper-conectado.

Ao contrário do que muitos pensam, criar confiança é uma habilidade que pode ser aprendida.

Quando a confiança é baixa, as pessoas suspeitam dos outros, do chefe e da organização. Isso afeta os resultados pessoais bem como
os da sua organização.

Quando a confiança é alta, a comunicação, a criatividade e a motivação crescem. A produtividade aumenta e a atenção é focada nos
resultados.

Através deste workshop, os participantes poderão conhecer e adotar os comportamentos e práticas que guiam equipas e organizações
altamente confiáveis.

Programa

O que é a confiança

O impacto da confiança na esfera pessoal e profissional
A confiança enquanto variável para aumentar os resultados de uma organização.

Confiança pessoal

Agir com integridade.
Saber ser um exemplo: caráter e competência.
Fortalecer os quatro pilares da credibilidade.

Confiança relacional

A confiança e a conta corrente emocional.
Os principais processos da confiança:



Desenvolver a confiança
Restaurar a confiança
Ampliar a confiança

Os comportamentos-chave a adotar para gerar e incrementar relações de confiança.
Contribuir para a resolução de conflitos e desentendimentos através da confiança
Melhorar as relações pessoais e profissionais

Pontos Fortes

Trata-se de um workshop altamente interativo que envolve os participantes num processo pragmático de identificação e
redução do gap de confiança que existe nas suas equipas e Organização, reduzindo os custos dos “Impostos de Confiança”.
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