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Desenvolvimento de Competências – Formação 2021/22 



Aprendizagem activa, Interação, Casos práticos
Uma linha de serviços para o desenvolvimento de competências em comunicação Client Oriented, caraterizada por programas
customizados às necessidades de cada empresa, e ao perfil dos participantes.
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COMUNICAÇÃO PARA LIDERANÇA – C4L

Ação de Formação Online

Esta ação de formação será realizada através da plataforma online Zoom.

OBJETIVO:
Sendo a comunicação uma função fundamental e uma das competências mais relevantes dos Líderes, o programa de
Comunicação para Liderança – C4L, tem como principais objectivos :

 Compreender a importância da comunicação enquanto fator chave para o sucesso das equipas e organizações
 Perceber o estilo de comunicação individual, a sua importância na relação com o outro, e como usá-la de forma eficaz
 Desenvolver novas competências para a gestão da comunicação com as equipas

CONTEUDO PROGRAMÁTICO:

 A comunicação na Organização 
- Interpretar a importância da comunicação na Organização, enquanto comunicadores.

 A importância da comunicação na gestão das Equipas
- A comunicação como um elemento determinante na Liderança de equipas vencedoras 

 Os vários Estilos da Comunicação 
- Perceber o seu estilo ( forças e fraquezas ) e a importância do mesmo na comunicação com o outro 

 Técnicas de comunicação 
- Trabalhar técnicas Orais e Escritas “PACK” 

 Práticas de comunicação na gestão da mudança
- Como comunicar ? Estabelecer as fontes de confiança e credibilidade. Comunicar as Key Messages



COMUNICAÇÃO PARA LIDERANÇA – C4L

METODOLOGIA:

Na realização da ação será utilizada a metodologia Client Oriented:

 Aprendizagem activa dos participantes em práticas, que remetem para o “fazer”.

 Formato workshop proporcionando a  interação entre os participantes

 Uso de casos práticos, colocando os participantes no papel de decisores.

DURAÇÃO:  7 horas (09h30 às 13h00 e das 14:30h às 18h00)
CALENDÁRIO: 27 Outubro de 2021, 24 Novembro de 2021, 25 Janeiro de 2022
INVESTIMENTO: 350,00€ + IVA 

Nota
O Comunicatorium reserva-se o direito de proceder a alterações do programa sempre que tal se justifique, e por razões de 
força maior.
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COMUNICAÇÃO de CRISE | Preparação de Porta-vozes

OBJETIVO:
O Programa Comunicação de Crise | Preparação de Porta-vozes, foi desenvolvido com base na experiência em cenários
internacionais de crise de larga escala.
O Programa está focado na preparação daqueles que têm o papel de representar institucionalmente a Organização, perante os
meios de comunicação e demais stakeholders numa situação de crise, competido a eles informar sobre os factos, preservando a
sua reputação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

 Definição e Natureza das Crises
- Classificação das Crises e os seus efeitos

 Prevenção e Gestão da Crise
- Gestão de Crise e os seus objetivos; Preparação vs Reação; Instrumentos de Análise

 Definição e Topologia
- Identificar e conhecer os Público-alvo e Definição das Key Messages

 Porta-Vozes
- Como gerir uma entrevista; Antes, durante e depois da Crise
- Casos Práticos; DO’s and DONT’S

 Comunicação de Porta-Vozes
- Voz, Apresentação, A importância da imagem, “Body Language”
- Exercicios práticos, filmagens, feedback “o meu espelho”.



METODOLOGIA:

Na realização da ação será utilizada a metodologia Cliente Oriented:

 Aprendizagem activa dos participantes em práticas, que remetem para o “fazer”.

 Formato workshop proporcionando a  interação entre os participantes

 Uso de casos práticos, colocando os participantes no papel de decisores.

O Programa inclui gravações com câmara profissional e respetivo operador, iluminação e equipamento de registo de som e 
imagem, que dará origem ao fornecimento final do registo da performance de cada um dos  participantes no programa.
Inclui documentação individual completa, com conteúdo fundamental para a compreensão e elemento de consulta do 
programa.

DURAÇÃO:  7 horas (09h30 às 13h00 e das 14h30h às 18h00)

CALENDÁRIO: A acordar com a empresa
INVESTIMENTO: 4.500,00€ + IVA (até 5 participantes, não inclui aluguer de sala)

Nota
O Comunicatorium reserva-se o direito de proceder a alterações do programa sempre que tal se justifique, e por razões de força 
maior.

COMUNICAÇÃO de CRISE | Preparação de Porta-vozes



TÉCNICAS E FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO
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TÉCNICAS E FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO

Ação de Formação Online
Esta ação de formação será realizada através da plataforma online Zoom.

OBJETIVO:
Dotar os participantes no uso de técnicas de comunicação e ferramentas, que lhes permitam uma comunicação eficaz com os seus
peers, equipas e a organização.
Desenvolvimento de competências para falar em público: Postura; Voz; Controlar a comunicação verbal e não verbal para

desenvolver uma exposição dinâmica e persuasiva
Desenvolvimento da apresentação: Gerir os sinais da audiência; lidar com perguntas dificeis e objeções.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

O Programa Técnicas e Ferramentas de Comunicação, recorre á formação dos atores de tetaro, focado na aprendizagem e
aperfeiçoamento das qualidades e técnicas apropriadas, à necessidade do grupo e da organização.
Dar a conhecer algumas técnicas utilizadas pelos actores de teatro, com o propósito de serem aplicadas no contexto laboral:

 Presença,Disponibilidade, Atenção, Concentração, Acção e contracena, Rapidez de improviso

Conhecer a própria voz e a saber utilizá-la em diferentes contextos laborais.

 Respiração e tensões associadas ao uso incorrecto da voz
 Projeção e colocação vocal
 Aprender a dicção correcta inerente à boa comunicação de uma ideia;

 Aprender a formular ideias e comunicá-las verbalmente identificando e eliminando vícios perturbadores da mensagem 



METODOLOGIA:

Na realização da ação será utilizada a metodologia Cliente Oriented:

 Aprendizagem activa dos participantes em práticas, que remetem para o “fazer”.

 Formato workshop proporcionando a  interação entre os participantes

 Uso de casos práticos, colocando os participantes no papel de decisores.

DURAÇÃO:  7 horas (09h30 às 13h00 e das 14h30h às 18h00)
CALENDÁRIO: 16 Novembro de 2021, 18 Janeiro de 2022
INVESTIMENTO: 450,00€ + IVA

Nota

O Comunicatorium reserva-se o direito de proceder a alterações do programa sempre que tal se justifique, e por razões de força 
maior.

TÉCNICAS E FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO
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COACHING EXECUTIVO

Ação Online
Esta ação de Coachng é realizada através da plataforma online Zoom.

OBJETIVOS:
O Coaching Executivo pressupõe um contexto organizacional de desenvolvimento individual ou de uma equipa e um acordo de
objetivos tripartido: Coach, Coachee, e Sponsor.
O Coach ajuda a identificar a situação atual e a elaborar um plano de ação para alinhamento e desenvolvimento de recursos no

sentido de se chegar ao objetivo estabelecido.
O Coaching Executivo destina-se a qualquer colaborador ou chefia e pode ser realizado individualmente ou para equipas.

CONTEUDOS PROGRMÁTICOS:
 Autoconhecimento e autocontrole, melhor comunicação pessoal promovendo uma melhor liderança e por conseguinte

trazendo mais eficácia à organização.

 Definição conjunta (com o sponsor) dos objetivos individuais, ou de equipa, contextualização da situação, acordo de plano de
trabalho, e respetiva calendarização.

 Discusão dos resultados individuais com o Sponsor.



O Coaching Executivo destina-se a qualquer colaborador ou chefia e pode ser realizado individualmente ou para equipas.

As sessões são realizadas por Coach certificado pelo INCTA

DURAÇÃO: A acordar em função dos objetivos a atingir
CALENDÁRIO: A acordar
INVESTIMENTO: Mediante proposta

Nota
O Comunicatorium reserva-se o direito de proceder a alterações do programa sempre que tal se justifique, e por razões de força 
maior.

COACHING EXECUTIVO



Espaço Amoreiras – Centro Empresarial

Rua D. João V, 24, 1.03

1250-091 Lisboa – Portugal

www.comunicatorium.com


