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As Empresas necessitam de reagir no atual contexto de grandes incertezas, por forma a garantir a sua sobrevivência e o
crescimento sustentável.

É por isso fundamental, que as empresas reequacionem o seu posicionamento no mercado, e estejam preparadas para gerir
as alterações comportamentais, face à implementação dos novos modelos de negócio, no futuro novo.

Importa em simultâneo criar as condições para que as equipas possam continuar a produzir, sendo necessário manter a
ligação com a empresa, através de interações que consolidem o espírito de equipa, e preservem a cultura organizativa.
Reconhecimento, Motivação e a Confiança das Pessoas vão ser determinantes nesta nova fase.

As alterações ao panorama global vão ser contantes e difíceis de antecipar, pelo que a comunicação positiva, terá de ser
regular, proativa, transparente, empática, factual, assertiva, focada na humanização das empresas, agindo como um parceiro
estratégico do negócio, suportando as decisões dos COEs.

Para responder a este desafio, propomos um programa integrado e remoto de diagnóstico, planeamento e aconselhamento
individual, suportado pela nossa metodologia.
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Diagnóstico

Com este programa integrado, pretendemos responder às seguintes questões:

Estamos a desenvolver as boas práticas de
comunicação positiva em tempo de crise ?

Diagnóstico assente em pilares de atuação, com identificação do perfil de comunicação 
(interna e ou externa) e áreas de atuação prioritárias 

Planeamento Temos um plano de comunicação positiva alinhado
com as novas medidas a implementar ? 

Elaboração e implementação do plano de comunicação positiva, para responder  aos
novos objetivos da empresa e ás necessidades e expetativas dos colaboradores.

Coaching & 
Mentoring

Está a liderança preparada para comunicar com as 
suas equipas sobre as mudanças e os novos desafios ?

Destinado a líderes, usaremos o desenvolvimento pessoal associado a objetivos do negócio,
na melhoria das competências de comunicação.
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#01_Diagnóstico • Sessão de 2h30, para resposta conjunta ao questionário, assente em 8 pilares de 
práticas e políticas de comunicação, com base na metodologia comunicatorium

• Identificação do perfil da comunicação apresentado sobre dados quantitativos, 
permitindo obter um quadro real e exato, facilitando os processos de decisão 

• Análise e identificação da situação atual das diferentes práticas e políticas de 
comunicação, centrado nas áreas de atuação

• Sessão de 2h00 para apresentação dos resultados, e reflexão sobre as áreas de 
intervenção e plano de comunicação

• Utilização das plataformas digitais: Microsoft Teams, Zoom ou outras 
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#02_Planeamento • Análise dos grupos de stakeholders internos - Stakeholders Mapping, com a 
caracterização dos níveis de importância, influência e tipo de atuação

• Criação do plano de comunicação assente nos resultados do Diagnóstico

• Identificação das iniciativas e respetiva calendarização

• Definição das Key Messages e canais de comunicação a usar  

• Identificação dos objectivos, metas da comunicação e KPIs
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#03_Coaching & 
Mentoring

• Sessões remotas de coaching & mentoring, com partners do comunicatorium

• 4 sessões de coaching & mentoring 1:1, focado nos desafios imediatos do 
negócio, e na comunicação para liderança C4L

• Definição inicial e conjunta dos objetivos individuais, contextualização da 
situação, e avaliação dos resultados (2 sessões por mês num total de 2 meses, ou 
uma abordagem contínua).  

• Baseado no processo de diagnóstico inicial
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A metodologia comunicatorium, permite a identificação do perfil de
comunicação das organizações.

Assente em 8 pilares de atuação, o Diagnóstico fornece aos gestores,
uma visão real e integrada do estado da comunicação, permitindo a
identificaçáo das áreas de atuação e as suas prioridades.

Desenvolvida em parceria com a Academia, a metodologia
comunicatorium integra o nosso set de ferramentas inovadoras de
gestão da comunicação, utilizadas em vários setores de atividade.
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A nossa metodologia
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