


GESTÃO E LIDERANÇA 

GESTÃO E LIDERANÇA 



Objectivos: No final da formação o formando deverá ser capaz de: 
Dispor de instrumentos e de métodos comprovados para construir a sua 
visão da empresa; Saber partilhar a sua visão, com carisma, junto da 
hierarquia e do conjunto das equipas; Alargar a sua influência e a sua 
capacidade de persuasão graças aos métodos e comportamentos 
mobilizadores; 

PROGRAMA GESTÃO 
ESTRATÉGICA E OPERACIONAL 

Modalidade da Formação:  
•Comportamental 
Metodologia da Formação:  
•Métodos pedagógicos activos e interactivos 
com ênfase no trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o nosso 
modelo step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
•Avaliação da reacção dos formandos. 
•Acompanhamento de resultados.  
•Avaliação da eficácia da formação. 
•Local, Data, Horário e Duração:  
•Lisboa / luanda. 
•5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
•Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  certificada 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 1 - Desenvolver as  

suas qualidades de líder:  
paixão, integridade,  
audácia e coragem; O que  
os  colaboradores esperam  
do  líder; Uma dimensão  
fundamental: saber exprimir a   
sua visão e partilhá-la; 

Módulo 2 - Construir a sua 

visão para mobilizar a 
Empresa: Construir uma visão 
clara e mobilizadora; Criar e 
inovar: as técnicas de 
criatividade para construir a 
sua visão com a sua equipa 

de direcção; Trabalhar os 
diferentes níveis da visão: a 
convicção, a ambição, os 
valores e os princípios de 
gestão; 

Módulo 3- Associar a sua hierarquia ao projecto: Ligar a 

sua visão aos desafios que a Empresa enfrenta; Passar da 
visão aos planos de acção para traduzir as ambições em 
performance; 

Módulo 4 - Comunicar a sua visão com carisma: do 

projecto partilhado à realidade da Empresa; como mobilizar 
o pessoal e implicá-lo na construção da visão; da realidade 
ao acompanhamento no tempo, saber fazer viver a visão: 
os momentos da verdade, os acontecimentos, as pessoas 
marcantes, os grandes símbolos; 

Módulo 5 - Ter em 

consideração os bloqueios, 
as tensões, responder aos 
oponentes: Ultrapassar os 

bloqueios, o stress, a tensão; 
Apoiar-se nos elementos 
activos; Saber gerir as 
oposições, desenvolver o 
seu sentido de réplica; 

Módulo 6 - Princípios 

chave do domínio da 
mudança: Compreender os 
fenómenos clássicos de 

resistências; Acelerar o 
desdobramento da sua 
visão: fazer vivê-la no 
quotidiano; 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Programa Metodologias de Gestão e Liderança 
Módulo 1- Comportamentos de 
Liderança e Comunicação 
• Introduzir o conceito de comportamentos de liderança. A 
discussão e o debate sobre a liderança. Definir além dos 
estereótipos tradicionais de liderança. Compreensão pessoal 
da Liderança. As qualidades e as forças Individuais de 
liderança. Como funciona a comunicação na Liderança. 
Ampliar a percepção sobre a comunicação pelo 
comportamento. A importância da atitude na Liderança. O 
poder de mudar do líder. Liderar pelo exemplo. O 
comprometimento do Líder. Como os lideres fazem as coisas 
acontecer. 

Módulo 2- Debate sobre a Liderança 
• O que é a Liderança?. Que qualidades ou habilidades 
precisa para ser um líder?. Definir a diferença entre liderança 
e gestão. Definir os diferentes tipos de líder: Lideres 
Clássicos, Maus Lideres, Lideres não pradão. 

Módulo 3- Liderança Dinâmica 
•O impacto da linguagem corporal. O modelo de impacto. As 
primeiras impressões da liderança. Persuasão, motivação e 
inspiração. Comprometimento dos acontecimentos. O 
exercício da liderança eficaz. As esferas do poder e da 
influência do Líder. A arte de dizer Sim/Não. A delegação 
como Líder. A confiança, Risco e Pressão diárias. Feed-back 
na Liderança. A cadeia de comando nas equipas. 

Módulo 4- Pensamento Criativo e 
Estratégico 
• Introduzir o conceito de pensamento estratégico criativo. 
Reflectir sobre o impacto das mudanças externas e internas 
sobre a estratégia eficaz. Explorar uma abordagem passo-a-
passo para a estratégia criativa. Ferramentas práticas e 
técnicas  da criatividade estratégica. 

Módulo 6- Liderando através da Mudança 
•Explorar os desafios da mudança e saber como superá-los. 
Ferramentas práticas e técnicas para usar em diferentes fases do 
processo de mudança. Liderar através da inspiração e coragem. A 
compreensão do impacto da mudança. Apoio e preparação para as 
mudanças iminentes. Como lidar com a resistência. Evitar a 
"tirania da positividade. Tornar-se um "agente de mudança. 
Construir e manter boas relações de trabalho. 

Módulo 5- Teorias da Liderança 
•Teoria Comportamental da Liderança; Teoria da 
contingência .Teoria do Funcional da Liderança; Teoria 
Situacional de Liderança. Liderança Transaccional. Teoria 
Transformacional. 

Módulo 7- Modelos e Abordagens da 
Liderança 
•Liderança Adaptativa: O que é liderança adaptativa?; A natureza 
da liderança adaptativa; Adaptabilidade e resiliência na liderança. 
Liderança Apreciativa: Valorização e Prática da Liderança 
Apreciativa. Liderança Autêntica: O que é liderança autêntica?; 
Redescobrir os segredos de criação de valor duradouro. Liderança 
Carismática: O que é liderança Carismática?; O Factor Elusivo na 
Eficácia Organizacional. Liderança Participativa: O que é liderança 
participativa?. 

Módulo 8- Estilos de Liderança 
•Liderança autocrática: Vantagens e desvantagens do estilo de 
liderança autocrático. Liderança Democrática: vantagens e 
desvantagens. Liderança Laissez-Faire. 

Módulo 9- Programação Neuro-Linguística 
(PNL) 
•Conceitos Básicos e Âmbito de Aplicação da PNL. Os Pressupostos 
da PNL. Modelo de Comunicação da PNL. Níveis Neurológicos, 
Comunicação e Identidade. Sistemas de Representação 
Preferenciais: visuais, cinestésicos, auditivos. Determinação das 
Sub-Modalidades. Linguagem Interna e Construção de Imagens 
Mentais. Âncoras Positivas e Negativas. Paradigmas, Crenças e 
Convicções. As Diferentes Posições Perceptivas: a sua aplicação 
nos Relacionamentos Eficazes e na Gestão de Conflitos. 
Ferramentas e Técnicas da PNL. Dar e receber Feedback: Modelo 
da Sanduíche-Feedback. Meta-Programas Mentais e Resultados 
Pessoais. Estabelecimento de Objectivos Atraentes. 

Módulo 10- O Abecedário da Gestão 
•A de ANIMAÇÃO da equipa: Clarificar o seu papel de gestor. As bases 
da comunicação  com a equipa e com a hierarquia.  “Ousar dizer”. 
• B de quadro de BORDO:  Porquê um quadro de indicadores? 
Construir o quadro de pilotagem da sua equipa: a escolha dos 
indicadores. 
•C de CONDUZIR reuniões: Os diferentes tipos de reuniões: da 
informação à participação. Os papéis do animador: produzir, facilitar, 
regular. As técnicas de condução de reuniões simples e eficazes. 
•D de DELEGAÇÃO: O espírito da delegação. 4 momentos chave para  
uma delegação bem sucedida. As modalidades de seguimento  e de 
controlo da delegação. A fixação de objectivos. 
• E de ENTREVISTAS A dinâmica da entrevista.  A técnica do 
questionamento/perguntas. Encenar 2 tipos de entrevistas:  resolução 
de problemas,  re-motivação, pedido ou delegação. 
• F de FORMAÇÃO de Equipas: Fazer progredir as competências  dos 
colaboradores. Adaptar o seu estilo de gestão  aos seus 
colaboradores. Utilizar as motivações individuais para desenvolver a 
autonomia. Reconhecer positivamente  os colaboradores. 

Objectivos: Este programa combina as melhores 

teorias e práticas existentes no mundo da gestão e da 
liderança. Proporciona uma ampla perspectiva sobre a 
empresa e sua transformação. 

Modalidade da Formação: Comportamental 
Metodologia da Formação: Métodos pedagógicos activos 
e interactivos com ênfase no trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o nosso modelo step by 
step - . 
Metodologia de Avaliação: Avaliação da reacção dos 
formandos. Acompanhamento de resultados. Avaliação da 
eficácia da formação. 
•Local, Data, Horário e Duração:  
•Lisboa / luanda. 
•5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  certificada 

Inscrição: 
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Programa Optimizar e 
Uniformizar as 
Ferramentas de Trabalho 

Objectivos:  
Adquirir o conhecimento de 
ferramentas de apoio à gestão 
: registar o tempo utilizado 
para cada tarefa; Utilizar 
calendários e agendas para 
coordenar diversas 
actividades das equipas; 
utilizar o gestor de projectos 
para coordenar tarefas e 
compromissos; 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho 
de grupo, debates, simulações e 
estudos de caso – o nosso modelo 
step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  
certificada 

Módulo 1- As 4 ferramentas de 
apoio à gestão do tempo: 
Registo de tempos (time log); 
Calendários/Agendas (calendars, 
schedules) ; Gestores de 
Projectos (Project planners) ; 
Lista de tarefas (To do lists, task 
managers) ; 

Módulo 2- O benchmarking 
como ferramenta de apoio à 
gestão; 

Módulo 3- Elaboração e 
aplicação de questionários de 
avaliação; 

Módulo 4- Realização de 

entrevistas com 
colaboradores; 

Módulo 5- Aplicação da 
ferramenta de Balance 
Score Card; 

Módulo 6- 
Potencialidades do 
Microsoft Outlook ; 

Módulo 7- Promoção de 
debates e Workshops 
internos; 

Inscrição: 
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PROGRAMA  CRIATIVIDADE E 
INOVAÇÃO NO TRABALHO 

Objectivos: 
•Identificar problemas e 
escolher as melhores soluções 
e implementá-los no contexto 
de trabalho; 
•Exploração de competências 
individuais e de grupo para 
criar soluções diferentes; 
•Estimular a percepção, a 
organização, a criatividade, a 
inovação no desempenho e 

concretização dos objectivos; 

Módulo 1- Desmistificação da criatividade; 

Módulo 2- A influência da percepção ; 

Módulo 3- O processo criativo ; 

Módulo 4- Ciclo de vida do produto / 
empresa ; 

Módulo 5- Criatividade e Inovação ; 

Módulo 6- Como gerar, vender e implementar 
ideias; 

Módulo 7- Os sete passos para a resolução 
criativa de problemas; 

Módulo 8- Como ser mais criativo; 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho de 
grupo, debates, simulações e estudos de 
caso – o nosso modelo step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  
certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Objectivos:  
No final da formação o formando 
deverá ser capaz de: Identificar e 
elaborar um "mapa" das suas 
competências de gestão, dos seus 
pontos fortes e aspectos a 
desenvolver; Experimentar a eficácia 
ou ineficácia de alguns dos seus 
comportamentos enquanto gestor; 
Treinar as suas aptidões nas mais 
importantes áreas de gestão das 
pessoas e das equipas (animação, 
motivação, fixação de objectivos, 
delegação, etc.); 

Módulo 1 -Conhecer os diferentes  
papéis de um gestor  e situá-los face aos  
desafios actuais e às práticas de gestão  
da empresa; 

Módulo 2 - Desenvolver um estilo 
eficaz de gestão; 

Módulo 3- Diagnosticar uma situação 
de trabalho e contextualizá-la em termos 
de gestão para melhor decidir; 

Módulo 4- Negociar para estabelecer 
relações contratuais no seu contexto 
profissional; 

Módulo 5 -Definir referências comuns 
com os seus colaboradores e obter a 
adesão; 

Módulo 6- Desenvolver a 
competência e a autonomia dos seus 
colaboradores; 

Módulo 7- Exercer a sua 

responsabilidade nas relações inter-
pessoais 

Módulo 8- Organizar, animar e 
motivar a sua equipa; 

Módulo 9- Estabelecer 
prioridades e um plano de acção 
realista;  

PROGRAMA DESENVOLVER A  PRO-ACTIVIDADE DO GESTOR 

Modalidade da Formação:  
•Comportamental 
Metodologia da Formação:  
•Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho 
de grupo, debates, simulações e 
estudos de caso – o nosso modelo 
step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
•Avaliação da reacção dos 
formandos. 
•Acompanhamento de resultados.  
•Avaliação da eficácia da formação. 
•Local, Data, Horário e Duração:  
•Lisboa / luanda. 
•5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
•Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  
certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Programa Liderança + 

Modalidade da Formação: Comportamental 
Metodologia da Formação: Métodos pedagógicos activos 
e interactivos com ênfase no trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o nosso modelo step by 
step - . 
Metodologia de Avaliação: Avaliação da reacção dos 
formandos. Acompanhamento de resultados. Avaliação da 
eficácia da formação. 
•Local, Data, Horário e Duração: Lisboa / luanda. 
•5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis   
Formadora  certificada 

Este curso tem como objectivo desenvolver as competências de liderança dos participantes visando optimizar a 
performance profissional. Reforçar o contributo do líder no incremento da eficácia das equipas/indivíduos; 
Inventariar as competências de gestão, identificando pontos fortes e fracos; Melhorar a eficácia geral do 
exercício da liderança; Comunicar eficazmente; Gerir o tempo com maior eficiência; Motivar e mobilizar a sua 
equipa de trabalho; Delegar com responsabilidade. 

Módulo 1- Processo de Liderança 
•O Papel do Líder; Liderança versus Chefia; 
•Princípios de Liderança; Estilos de Liderança; 
•O Líder Situacional; Casos Práticos.  

Módulo 2- Comunicação Eficaz 
•Comunicação Interpessoal; A Eficácia na 
Comuniação; Técnicas de Escuta Activa; 
Comnunicação e Assertividade. 

Módulo 3- Gestão de Conflitos 
•Tipos de Conflitos; 
•Consequências do Conflito; 
•Métodos e Técnicas de Gestão de Conflitos; 
•Práticas Simuladas. 

Módulo 4- O Líder como Gestor da 
Mudança Organizacional 
•Características dos Processos de Mudança 
Organizacional; 
•Os Modelos Actuais de Organização e Gestão de 
Equipas de Trabalho 
•O Papel do Líder como Gestor da Mudança 

Módulo 5- Estratégias de Dinamização de 
Equipas 
•Coaching e Formação à Medida; 
•Técnicas de Negociação; 
•Condução de Reuniões; 
•Técnicas de Motivação 

Módulo 7- Gerir e 
Motivar equipas 
•O Trabalho em equipa e 
a função da chefia. 
•Métodos e Técnicas de 
dinamização das Equipas 
de Trabalho. 
•A Gestão da Motivação 
no Trabalho. 
•A Comunicação na 
Equipa de Trabalho. 
•Trabalho colaborativo - 
Contributive Networking 
Teams. 
•Liderança assertiva. 
•Avaliação dos resultados 
no contexto do trabalho 
em equipa. 

Módulo 6- Atingir objectivos utilizando a PNL 
•O que é PNL - breve história da PNL 
•Pressupostos da PNL 
•Técnicas para definição de objectivos eficazes e motivantes; 
•Modelo S.M.A.R.T. 
•Meta E.S.P.E.R.T.A. ( by Arline Davis) 
•Internalizar objectivos para que se tornem realizações 
•Acções para criar alinhamento pessoal 
•O apoio interno aos seus projectos de vida - como reencontrar 
suas próprias forças 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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PROGRAMA  
LIDERANÇA É A SOLUÇÃO 

MÓDULO 1 –LIDERANÇA 
-Liderança genérica: -O que é a Liderança?; -As qualidades 
essenciais. -Traços genéricos da liderança. Liderança 
situacional: -As quatro formas de autoridade entre as 
pessoas. -Avaliação do perfil de liderança situacional. -
Liderança Grupal: -Necessidades Coincidentes: 
Necessidade da tarefa, sustentação da equipa, individual. -
Os 3 círculos de interacção das necessidades. -Abordagem 
funcional da liderança. -O papel do Líder. -Como 
transformar as funções de liderança em habilidades 
eficazes: Liderança de equipas. Liderança Operacional, 
Liderança estratégica. -Definição da tarefa, a flexibilidade 
do Planeamento, Briefing/instrução, controlo, avaliação, 
motivação, organização, sistemas, administração, gestão 
do tempo, gestão pelo exemplo. 
 

MÓDULO 2 – DELEGAÇÃO DE TAREFAS 
-O que significa delegar: -Razões e dificuldades na 
delegação. - Vantagens e desvantagens na delegação. -O 
Processo da delegação: -Os dez passos básicos para delegar 
com segurança. -Os diferentes níveis na delegação. -
Delegação como forma de aprendizagem: -Os quatro R’s do 
contracto de  aprendizagem: requisito, relevância, rotas, 
reconhecimento. -Delegação do ponto de vista de quem 
recebe: Transferir e receber tarefas delegadas. Descarregar 
ou delegar? Habilidades para receber tarefas delegadas: 
Etapa 1-dar esclarecimentos, Etapa 2-Prever apoio, Etapa 3- 
Lidar com dificuldades. 
 
 
 

MÓDULO 3 –NEGOCIAÇÃO 
-A natureza da negociação: -Influência e Persuasão. -As três 
condições para a persuasão. -Hábitos de negociação. -A 
importância da influência: -As relações pessoais. -Diferenças 
de posição. -Fontes de poder na organização. -Formalidade, 
informações e experiências. -Expectativas quanto a 
resultados. 
-O momento oportuno. -A pressão no trabalho. Persuasão 
Capacidade de convencer: -A importância das qualidades da 
persuasão. -Estilo de persuasão. -O ponto de vista dos 
outros. 
-Conversar e ouvir. -investigar e questionar. -Concessões e 
acordos. -Linguagem corporal. Etapas do processo de 
persuasão: 
-Preparação. -Troca de ideias. -Exploração de acordos. -
Procura de pontos de interesses comuns. -Garantia e 
implementação do acordo. 

MÓDULO 5 –TRABALHO EM EQUIPA 
-O que faz um grupo de pessoas tornar-se numa equipa: -Diferenças entre 
“grupo” e “equipa”. -Porque razão as equipas precisam de uma gestão 
especial? -Comparações entre uma equipa desportiva e uma equipa de 
trabalho. -O ciclo de vida de uma equipa, Estágio 1, 2, 3 e 4. -Quando é 
que uma equipa é uma “super-equipa”. -De que tipo de equipa faço 
parte? 
-Até que ponto estou satisfeito com a minha equipa. -Como compreender 
a minha equipa. -As bases para diagnosticar os problemas da minha 
equipa. 
-Quais as vantagens e desvantagens das equipas de trabalho. Os 
problemas das equipas: -Caracterização dos 8 problemas. -Estilo ideal de 
Liderança: 
-O que faz de alguém um bom líder de equipas. 6 importantes 
competências para lideres e instrutores de equipas. -Equipas bem 
sucedidas: Instrumentos e técnicas. 
 
 
 
 

MÓDULO 4– MOTIVAÇÃO &  FEED-BACK  
-Como motivar pessoas:  -A pirâmide de necessidades”, de Maslow. - A teoria dos dois 
factores”, de Herzberg A teoria da expectativa”, de Vroom -Ser um bom Líder: -
Compreender  e identificar as suas metas. -Verificar se as metas são realistas. -Informar a 
equipa. -Liderar pelo exemplo. -As tácticas para moldar uma equipa. -O que é a crítica 
construtiva (feedback)?: A diferença entre critica construtiva e destrutiva. -A finalidade da 
critica. -O momento e o lugar adequado para fazer uma critica. -Obstáculos  à emissão e 
recepção de criticas. 

MÓDULO 6 –COMUNICAÇÃO 
-Porque ouvir é importante: -Uma 
habilidade negligenciada. -Audição 
selectiva. -Ritmo da fala e do pensamento. 
-Falta de interesse. -Crenças , atitudes e 
preconceitos. -Reacções possíveis à pessoa 
que fala. -Técnicas activas para ouvir: -
Fazer perguntas. -Estimular aquele que 
fala.-Sinais não verbais. -Declarações de 
apoio.-Repetição de palavras chave.-
Declarações ponderadas. -Avaliação de 
Desempenho: -O propósito da avaliação. -
Benefícios e beneficiários da avaliação -O 
propósito da gestão do desempenho. -
Direitos do avaliador e avaliado. -A  
estimativa do desempenho praticado. -
Níveis e factores de desempenho. -
Necessidades de desenvolvimento. 
Assertividade: -Comportamentos e 
atitudes. -Estilo assertivo. -Estilo 
Agressivo. -Estilo manipulador. -Estilo 
Passivo. 
 

Objectivos: Esta formação 
visa consolidar 
conhecimentos e 
desenvolver competências 
práticas em matéria de 
gestão de equipas, liderança 
e motivação, 
perspectivando a actuação 
no contexto organizacional 

Local, Data, Horário e Duração: 

•Lisboa / luanda. 
•5 dias -  20 horas 
. 
. Inscrição: 

trainingcare@trainingcare.pt  
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Monitorizar os Erros e 
Promover Acções Correctivas 

PROGRAMA 

Objectivos:  
Adquirir o método, as técnicas e os instrumentos 
para planear, realizar e acompanhar os resultados 
no processo de Auditorias Internas de Qualidade 

Módulo 1- Caracterizar os  
principais  conceitos  
relacionados com as  
Auditorias Internas; Os  
diferentes tipos  
de Auditoria; A gestão do  
Programa de  
Auditorias; 

Módulo 2- Preparar uma 
Auditoria Interna::Definir os 
objectivos, âmbito e critérios 
da Auditoria. A selecção dos 
Auditores; Constituir a 
Equipa Auditora: as 
responsabilidades e a 
qualificação dos Auditores; 
As comunicações prévias à 
realização da Auditoria; 
Reunir e analisar os 
documentos de referência; 
Definir e divulgar o Plano da 
Auditoria; Preparar os 
documentos de trabalhos 
(listas de comprovação, 
check-lists, guiões de 
entrevistas) 

Módulo 3- Treinar-se para realizar a visita de Auditoria: Preparar 
e conduzir a reunião inicial de lançamento da Auditoria; 
Estabelecer uma relação eficaz com os auditados, Verificar a 
aplicação dos requisitos e os respectivos resultados; Dominar as 
principais técnicas de condução de uma entrevista; Comunicar as 
primeiras conclusões aos auditados; 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho de 
grupo, debates, simulações e estudos de 
caso – o nosso modelo step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  
certificada 

Módulo 4- Redigir o 
relatório da auditoria: 
Organizar a informação 
recolhida; Elaborar um 
Relatório de Auditoria 
simples, claro e pertinente 

Módulo 5- Apresentar e 
acompanhar os resultados 
da Auditoria: Comunicar as 
conclusões contidas no 
relatório; Participar na 
elaboração do Plano de 
Acções de Melhoria e 
acompanhar a respectiva 
implementação 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Objectivos: Saber a diferença entre 
influência e persuasão; Conhecer as 6 
estratégias gerais da influência; Conhecer 
técnicas de reforço da persuasão e 
argumentação; Desenvolver um estilo 
persuasivo; Escolher uma via para a 
persuasão consoante o interlocutor; 

Modalidade da Formação:  
•Comportamental 
Metodologia da Formação:  
•Métodos pedagógicos activos e interactivos com 
ênfase no trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o nosso modelo 
step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
•Avaliação da reacção dos formandos. 
•Acompanhamento de resultados.  
•Avaliação da eficácia da formação. 
•Local, Data, Horário e Duração:  
•Lisboa / luanda. 
•5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
•Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  certificada 

PROGRAMA   
ESTRATÉGIAS DE 
INFLUÊNCIA E 
PERSUASÃO 

Módulo 1- Da influência à persuasão: o que são e quais 
são os fenómenos da influência; Qual é a diferença entre 
persuasão e influência social; A ética da persuasão na 
negociação 

Módulo 2- As 6 estratégias gerais da influência:  conhecer 
e utilizar as 6 estratégias de influência e persuasão; 
reciprocidade; consistência; prova social; agradabilidade; 
autoridade e escassez ou raridade; 

Módulo 3- Argumentar de forma persuasiva: como 
desencadear soluções; A estrutura de uma argumento 
persuasivo e  espiral da argumentação; A utilização de 
documentos e suportes visuais; A importância de sincronizar 
com o cliente; 

Módulo 4- Saber utilizar elementos persuasivos na 
comunicação:; A importância de “trabalhar” bem a 
linguagem para usar a persuasão; Usar as metáforas, efeito 
de evidência, perguntas, exemplos e repetições para 
aumentar a capacidade de persuasão da sua mensagem; 
Adaptar a estrutura da mensagem ao tipo de interlocutor; 

Módulo 5- As duas vias para a persuasão: via central e via 

periférica; Como adaptar a estratégia da persuasão ao estilo 
de decisão do interlocutor; Desenvolver a flexibilidade na 
abordagem persuasiva; 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Programa  
Tomada de Decisão por 
Consenso  

Objectivos: 

•Resolver as dificuldades que impedem os 
integrantes de participar da tomada de 
decisões nos grupos;  
•Sensibilizar os participantes que trabalham 
quotidianamente com grupos a alcançar 
decisões excelentes seguindo um processo 
criativo, lúdico e eficiente de cooperação e 
aumentar a capacidade de tratar processos 
numa dinâmica de grupo, contribuindo assim 
com o fortalecimento de comunidades e 
colectivos sustentáveis potenciando  a 
liderança circular e comunicação efectiva. 

Módulo 1- Introdução ao 
processo de consenso: 
•Introduzir mediante um 
estudo de planeamento do 
poder e dinâmicas 
participativas para criar a base 
da tomada de decisões por 
consenso;  
•Definição e intenção do 
processo de consenso;  
•Fontes históricas;  
•Valores do processo; 

Módulo 2 - O Processo: 
•Resolução das principais 
dificuldades que nos 
impedem de participar na 
tomada de decisões nos 
grupos;  
•Os seis elementos 
essenciais; 
•Problemas comuns (o falso 
consenso);  
•Acordos básicos;  
•Etapas do processo; 

Módulo 3 - Participação 
em reuniões:  
•Estrutura da agenda;  
•Funções que apoiam o 
processo;  
•Como e quando fazer uma 
proposta; 

Modalidade da Formação:  
•Comportamental 
Metodologia da Formação:  
•Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o 
nosso modelo step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
•Avaliação da reacção dos 
formandos. 
•Acompanhamento de resultados.  
•Avaliação da eficácia da 
formação. 
•Local, Data, Horário e Duração:  
•Lisboa / luanda. 
•5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
•Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  
certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
 

Módulo 4- O 
Facilitador:  
•Breve introdução à 
facilitação para guiar 
de uma forma 
efectiva qualquer 
tipo de reuniões. 
•O papel do 
facilitador; 
•Princípios; 
•Responsabilidades; 
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GESTÃO E LIDERANÇA 

NEGOCIAÇÃO E VENDAS 



Excelência em 
Vendas 

imobiliárias 

Módulo 1 
•Perfil do vendedor imobiliário: Para 
entrar para o club dos vendedores 
Excelentes e triunfar têm os consultores 
que alcançar uma postura de sucesso 
para fazer uma carreira de excelência e 
precisam de reunir qualidades pessoais e 
profissionais. Conhecer a anatomia do 
vendedor imobiliário Excelente. 
•Benefícios de uma imagem e marca 
pessoal: O profissional da venda 
imobiliária transporta consigo uma 
MARCA repleta de atributos intangíveis, 
não palpáveis, que são determinantes na 
conquista pessoal e na consolidação da 
decisão de compra do cliente. 
•Agregação do valor à marca: A marca do 
vendedor é o seu próprio nome e os 
respectivos atributos… 
•Postura de Sucesso: “ Jamais terá uma 
segunda oportunidade para causar uma 
primeira boa impressão. “. Quais são os 
segredos para a postura de 
sucesso?.Como inspirar credibilidade no 
cliente?. Quais são os factores adicionais 
para alcançar o sucesso?. 
•Comercialização da imagem pessoal: Há 
vendedores que passam despercebidos! 
Deixar de ser ninguém para passar a ser 
alguém. 

Módulo 2 
A Essência da Comunicação: “ Antes de poder 
aprender a comunicar adequadamente, precisa de 
avaliar a forma como quer que o resto das pessoas 
comuniquem consigo”. Como comunicar com 
qualquer pessoa?. As verdades da essência da 
comunicação. As dificuldades criadas pelo 
vendedor na comunicação. A contribuição do 
vendedor para a perturbação na comunicação. 
Comunique a um nível superior com o cliente. 
A Melodia da Voz: A voz é composta por quatro 
elementos que lhe dão cor, calor e melodia. São 
“prendas” que oferece ao cliente para o atrair, 
ajudar a despertar atenção e manter-se atento 
sem esforço. A técnica de expressão. 
A Linguagem Verbal – as palavras: A troca de uma 
mensagem supõe um vocabulário – palavras, sons 
ou sinais – para designar as ideias. É o que se 
chama o repertório – a lista de termos que deve 
ser conhecida dos dois interlocutores – vendedor 
e cliente. 
A Linguagem Corporal – os gestos e sinais do 
corpo: Todas são expressões que deixam no 
cliente, um imagem de espírito de serviço por 
parte do vendedor e nunca uma nota de ausência 
e desinteresse pelo problema que domina o 
potencial comprador de um bem imobiliário. 

Módulo 3 
•Os Factores de Motivação dos Vendedores Imobiliários: O vendedor 
imobiliário é o colaborador de uma empresa de mediação imobiliária cujo nome 
por vezes é muito conhecido, mas numa grande parte dos casos a sua fama e 
reputação são muito fracas. Ele tem por missão angariar, comprar, arrendar ou 
vender bens ou serviços imobiliários e, muito ou pouco, interessantes aos 
clientes compradores com os quais a sua relação pode ser vitalícia na 
comunidade onde exerce a actividade de vendas. 
•Auto-Motivação e Entrega Constante: Três competências associadas à 
motivação tipificam os vendedores imobiliários de impacto: VONTADE DE 
VENCER, ENTREGA e INICIATIVA E OPTIMISMO. 
•Contínuo Enriquecimento Interior: Nunca ninguém nasce automaticamente 
vendedor de imobiliário. 

Metodologia de Avaliação:  

Avaliação da reacção dos formandos. / Acompanhamento de 

resultados./Avaliação da eficácia da formação. 

Local, Data, Horário e Duração: Lisboa / luanda. / 5 dias -  20 horas 

Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Módulo 4 
•Organização Pessoal e do Tempo: Falta 
de tempo. No entanto, existem pessoas 
que, miraculosamente, sempre 
conseguem tempo para fazer o que 
devem ou desejam. Qual é o segredo 
dessas pessoas? O dia delas, afinal, tem as 
mesmas 24 horas?. Aonde arranjam 
tempo? 
•O uso da agenda: Usar uma agenda 
requer disciplina. Calendarize, todos os 
dias, as tarefas de maior exigência mental 
e certifique-se que as completa num 
determinado período de tempo. 
•Pensamento Positivo e Qualidade de 
Vida: Optar por pensar de forma positiva, 
mesmo quando estiver empenhado em 
tarefas que não aprecie, pode libertar-se 
de uma série de emoções indesejadas que 
o impedem de tirar o melhor partido de si 
mesmo. 
•Forma de Gerir o Stress: Algum stress é 
saudável. O eustress é agradável e 
construtivo (emoções positivas devido a 
bons feitos). O distress é por outro lado, 
desagradável, prejudicial e causador de 
doenças relacionadas com o stress. 

Módulo 5 
•Quem é o Cliente Imobiliário? Cada cliente 
imobiliário é diferente e nenhuma venda é 
igual à anterior. No mercado imobiliário este 
facto é ainda mais visível pois o vendedor irá 
lidar com clientes compradores e 
vendedores, distintos na profissão, 
personalidade, familiares, amigos, mas 
sempre diferentes uns dos outros. 
•O Comportamento de Compra e a 
Psicologia do Cliente: Cada cliente de um 
bem imobiliário é uma personalidade 
individual. O cliente deseja encontrar um 
imóvel que atenda as suas necessidades. 
•Perceber a Necessidade e Vender o 
Benefício: As necessidades do cliente 
comprador constituem o foco de toda a 
transacção da venda imobiliária. A meta do 
Consultor / Angariador é descobrir essas 
necessidades e satisfazê-las com os 
benefícios do produto ou serviço imobiliário. 
A necessidade é uma exigência gerada pela 
natureza ou pela vida social. Exige ser 
satisfeita através de uma acção, de um 
comportamento, e desaparece com a sua 
satisfação. Pode ser clara e explícita: “ 
Preciso de uma casa com 5 assoalhadas em 
Lisboa. “ - ou vaga e latente: “ Para mim, 
uma casa é na montanha e em zonas 
afastadas”. 

Módulo 6 
•O Acto da Venda Imobiliária: As pessoas querem mais do que aquilo que 
podem ter. As pessoas desejam que as suas casas sejam maiores por 
dentro, grandes jardins por fora, a um preço bem menor à realidade do 
produto e benefícios. Como se gere isto? O vendedor como solucionador de 
problemas. Qual é o processo emocional que conduz à compra de uma 
casa?. Técnicas para receber o cliente com emoção. Perceber os valores e 
critérios do cliente. 
•As Fases da Venda: A entrevista – a exploração das necessidades do 
cliente; Efectuar uma apresentação e demonstração bem sucedida; 
Argumentação e motivação; A cadeia satisfação, vantagem e características; 
A visita e a motivação do cliente; 
•O Sistema de Venda AIDCA: O consultor atendeu o potencial comprador, 
explorou as necessidades, registou os interesses, motivações e aspirações 
para a solução imobiliária do cliente comprador. Ao fazer perguntas 
concisas, objectivas, pertinentes, de forma educada, estabeleceu a relação 
de confiança e credibilidade no potencial cliente comprador. Após obter as 
respostas necessárias, começa a descrever as soluções imobiliárias a visitar 
pesquisadas no registo de imóveis da Agência, aproveitando a oportunidade 
para motivar o candidato a comprador, utilizando os princípios das técnicas 
AIDCA – atenção, interesse, desejo, convicção e acção – com vista à fase do 
fecho comercial e jurídico. 
•Questionar e Tratar as Objecções: Questionar é a constante da entrevista 
de venda e faz parte do profissionalismo do vendedor imobiliário de 
impacto. Fazer as perguntas certas ao possível comprador, obriga o 
vendedor a adoptar uma atitude vencedora, de entrega, de escuta e de 
atenção. 
•Negociação e Fecho da Venda: Seja qual foi a abordagem que o vendedor 
imobiliário utilizou para convencer o potencial comprador que a sua 
solução é a ideal, descobrirá que a decisão por parte do futuro cliente, 

nunca será tomada a menos que seja especificamente pedida. 

Excelência em 
Vendas 

imobiliárias 



Modalidade da Formação:  
•Comportamental 
Metodologia da Formação:  
•Métodos pedagógicos activos e interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, simulações e estudos de caso – o nosso 
modelo step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
•Avaliação da reacção dos formandos. 
•Acompanhamento de resultados.  
•Avaliação da eficácia da formação. 
•Local, Data, Horário e Duração:  
•Lisboa / luanda. 
•5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
•Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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MODULO 1 – A 
IMPORTÂNCIA DA 
NEGOCIAÇÃO 
-Saber o que é a 
negociação. 
-Reconhecer o processo da 
negociação. 
-Identificar as tendências e 
boas práticas negociação. 
-Esclarecer os mitos sobre a 
negociação e adquirir uma 
visão realista do processo. 
 

MÓDULO 2 –TIPOS DE 
NEGOCIAÇÃO 
-Conhecer os diferentes 
tipos de negociação; 
-Identificar formas 
alternativas de negociar; 
-Reconhecer as vantagens 
e desvantagens de cada 
tipo. 
-Aplicar as diferentes 
possibilidades a contextos 
diferenciados. 
 
 
 

MÓDULO 3 –AS FASES DA 
NEGOCIAÇÃO 
-Saber como preparar uma negociação; 
- Identificar o poder negocial do 
interlocutor, através do cálculo do seu 
MAPAN (Melhor Alternativa Para um 
Acordo Negociado) 
- Conduzir um processo segundo os 
princípios que determinou 
previamente; 
- Analisar e avaliar a qualidade da 
negociação, contribuindo dessa forma 
para a sua progressão enquanto 
negociador. 
 

MODULO 4 – NEGOCIAR COM 
CLIENTES QUE NÃO PODE PERDER 
-Saber como negociar com Clientes 
importantes; 
-Reconhecer o impacto de diferentes 
abordagens na relação comercial a 
médio e longo prazo. 
 

MODULO 5 – AS TÉCNICAS 
IRRESISTIVEIS DA NEGOCIAÇÃO 
- Abordar a outra parte com 
sucesso. 
- Obter a atenção da outra parte. 

- Alavancar o interesse na 
negociação. 

- Despertar o desejo de acordo. 

- Provocar o fecho para gerar 
satisfação. 

- Garantir a satisfação e assim 
multiplicar negócios. 
- A Check-list da satisfação no 
processo de negociação. 
 

MODULO 6 – AS OBJECÇÕES 

-A objecção mais temível: o preço. 
-A objecção mais radical: o 
desinteresse 
- A objecção mais genérica: o gosto 
- A objecção mais vaga: a divagação. 
- A objecção corporativa: os amigos. 
- A objecção evasiva: sair de cena. 
- A objecção concorrencial: 
desvantagem competitiva. 
- A objecção concorrencial: 
vantagem competitiva. 

-A objecção feliz: ele já é nosso 
Cliente. 
 

 

 

 

MÓDULO 7 –ESTRATÉGIAS 
E TÁCTICAS 

-Estratégia direccionada 
-Estratégia padronizada 
-Estratégia posicionada. 
-Estratégia competitiva 
(Transformando problemas 
em oportunidades) 
-Acções estratégicas 
eficazes: 
-Tácticas agressivas de 
resultado. 
 
MÓDULO 8 –
COMPORTAMENTOS E 
ÉTICA NA NEGOCIAÇÃO 

-Lidar com clientes: o 
consciencioso, o resistente, 
o indiferente, o receoso, o 
apreensivo, o indeciso, o 
inflexível, o compulsivo, o 
agressivo,  o arrogante,  o 
manipulador. 
- A ética na negociação: as 
regras e conduta adoptar na 
relação interpessoal com 
clientes durante a 
negociação. 

NEGÓGIOS  
EXCELENTES 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
 

Modalidade da 
Formação:  
•Comportamental 
Metodologia da 
Formação:  
•Métodos pedagógicos 
activos e interactivos 
com ênfase no trabalho 
de grupo, debates, 
simulações e estudos de 
caso – o nosso modelo 
step by step - . 
Metodologia de 
Avaliação:  
•Avaliação da reacção 
dos formandos. 
•Acompanhamento de 
resultados.  
•Avaliação da eficácia da 
formação. 
•Local, Data, Horário e 
Duração:  
•Lisboa / luanda. 
•5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
•Dra.   Sónia  Karitsis  
Formadora  certificada 
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Programa  
Técnicas de 
Negociação 

MÓDULO 2- RELAÇÃO COM O 
CLIENTE: 
-Factores que afectam a Linguagem e o 
Comportamento. 
-Linguagem Positiva. 
-Posturas Corporais Assertivas, Agressivas e 
Passivas. 
-Identificar Pontos de Crescimento na 
Relação com os Clientes. 
-Agir e não reagir num Processo de Venda. 
-Gerir Emoções com o Cliente. 
-Comunicar com o Cliente 

MÓDULO 1- O CLIENTE: 
-Compreender a Importância do Cliente. 
-Caracterizar os 
Determinantes da Relação com os Clientes. 
-O Papel do Cliente no Sucesso e Objectivos 
da Empresa 

MÓDULO 3- TÉCNICAS DE VENDA 
PERSONALIZADA: 
-A Abordagem Positiva e Pró-Activa. 
-Conhecer o Cliente para o Servir Melhor.  
-Técnicas de Levantamento de Necessidades. 
-Gerir a Venda com Valor Acrescentado. 
-Responder às Necessidades dos Clientes. 
-Técnicas de Esclarecimento de Objecções/ 
Dúvidas. 
-Técnicas de Fecho e Últimas Impressões 

MÓDULO 4- RELAÇÕES 
DURADOURAS 
Surpreender e Diferenciar para Fidelizar. 
A Filosofia “Fish” aplicada à Relação com o 
Cliente 

MÓDULO 5 – A IMPORTÂNCIA DA 
NEGOCIAÇÃO: 
-Saber o que é a negociação. 
-Reconhecer o processo da negociação. 
-Identificar as tendências e boas práticas 
negociação. 
-Esclarecer os mitos sobre a negociação e adquirir 
uma visão realista do processo. 

MÓDULO 6- TIPOS DE NEGOCIAÇÃO 
-Conhecer os diferentes tipos de negociação; 
-Identificar formas alternativas de negociar; 
-Reconhecer as vantagens e desvantagens de 
cada tipo. 
-Aplicar as diferentes possibilidades a contextos 
diferenciados. 

MÓDULO 7- –AS FASES DA 
NEGOCIAÇÃO 
-Saber como preparar uma negociação; 
- Identificar o poder negocial do interlocutor, 
através do cálculo do seu MAPAN (Melhor 
Alternativa Para um Acordo Negociado) 
- Conduzir um processo segundo os princípios 
que determinou previamente; 
- Analisar e avaliar a qualidade da negociação, 
contribuindo dessa forma para a sua 
progressão enquanto negociador. 

Modalidade da Formação:  
•Comportamental 
Metodologia da Formação:  
•Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o 
nosso modelo step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
•Avaliação da reacção dos 
formandos. 
•Acompanhamento de resultados.  
•Avaliação da eficácia da formação. 
•Local, Data, Horário e Duração:  
•Lisboa / luanda. 
•5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
•Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  
certificada 

MÓDULO 8- NEGOCIAR COM 
CLIENTES QUE NÃO PODE PERDER 
-Saber como negociar com Clientes 

importantes; 
-Reconhecer o impacto de diferentes 
abordagens na relação comercial a médio e 
longo prazo. 

MÓDULO 9- AS TÉCNICAS IRRESISTIVEIS DA 
NEGOCIAÇÃO 
- Abordar a outra parte com sucesso. 

- Obter a atenção da outra parte. 
- Alavancar o interesse na negociação. 
- Despertar o desejo de acordo. 
- Provocar o fecho para gerar satisfação. 
- Garantir a satisfação e assim multiplicar negócios. 
- A Check-list da satisfação no processo de negociação. 

MÓDULO 10- – AS OBJECÇÕES 
-A objecção mais temível: o preço. 
-A objecção mais radical: o desinteresse 
- A objecção mais genérica: o gosto 
- A objecção mais vaga: a divagação. 
- A objecção corporativa: os amigos. 
- A objecção evasiva: sair de cena. 
- A objecção concorrencial: desvantagem competitiva. 
- A objecção concorrencial: vantagem competitiva. 
-A objecção feliz: ele já é nosso Cliente 

MÓDULO 11- ESTRATÉGIAS E TÁCTICAS 
-Estratégia direccionada 

-Estratégia padronizada 
-Estratégia posicionada. 
-Estratégia competitiva (Transformando problemas em oportunidades) 
-Acções estratégicas eficazes: 
-Tácticas agressivas de resultado. 

MÓDULO 12- COMPORTAMENTOS E ÉTICA NA 
NEGOCIAÇÃO 
-Lidar com clientes: o consciencioso, o resistente, o indiferente, o 

receoso, o apreensivo, o indeciso, o inflexível, o compulsivo, o 
agressivo,  o arrogante,  o manipulador. 
- A ética na negociação: as regras e conduta adoptar na relação 
interpessoal com clientes durante a negociação. 
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Modalidade da Formação:  
•Comportamental 
Metodologia da Formação:  
•Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho de 
grupo, debates, simulações e estudos de 
caso – o nosso modelo step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
•Avaliação da reacção dos formandos. 
•Acompanhamento de resultados.  
•Avaliação da eficácia da formação. 
•Local, Data, Horário e Duração:  
•Lisboa / luanda. 
•5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
•Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  
certificada 

Objectivos: 
Compreender a Multiplicidade de 
Aspectos a considerar para uma 
adequada Prospecção dos 
Mercados 

Programa Técnicas 
de Prospecção 

Comercial 
MÓDULO 1 -CONCEITOS INTRODUTÓRIOS. 
 
•Enquadramento e Importância da Prospecção de Mercado. 
•As Etapas do Ciclo de Vendas. 
•Preparar a Prospecção: Quem? O Quê? Como? Onde?  
•Identificação dos Públicos-Alvo. 

MÓDULO 2 ANÁLISE DO 
MERCADO E DOS 
POTENCIAIS CLIENTES. 
 
•Integração e Segmentação de 
Mercado. 
•Conhecer e identificar 
Potenciais Clientes. 
•Planear a Prospecção 
Comercial. 
•Como encontrar Potenciais 
Clientes. 
•Clientes Actuais como Fonte de 
Informação. 
•Identificação e Classificação dos 
Potenciais Clientes. 
•Ficheiro de Prospects (Forecast 
Comercial Probabilizado). 

MÓDULO 3 -
IMPLEMENTAÇÃO E 
PRÁTICA DA PROSPECÇÃO 
COMERCIAL. 
 
•Como implementar a 
Prospecção Comercial? 
•Como obter Agendamentos de 
Reuniões? 
•Como executar uma Entrevista 
de Prospecção? 
•Técnicas Úteis para a 
Preparação e Execução da 
Prospecção Comercial. 
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Vem ai… O 
PROGRAMA Técnicas  

de 
Venda 

Módulo 1- Analogia das 5 
mudanças e vendas 
•Definir a venda. 
•As 6 etapas do processo de vendas. 
•Quais são e o que significam os 5 
mudanças de vendas.  

Módulo 2- O ponto morto 
•Conciliando desejos, necessidades e 
vontades. 
•O planeamento da venda. 
•A importância da satisfação pessoal. 

Módulo 3- A primeira mudança 
•A auto-apresentação. 
•Conhecer melhor o cliente. 
•Qualificação do Comprador. 
•A apresentação de brindes. 
•Como quebrar o gelo. 

Módulo 4- A segunda mudança 
•Extrair as informações através da 
sondagem. 
•Como criar uma necessidade. 
•O item adicional. 
•Como passar confiança para o cliente 
e sócio. 
•O método C.V.B.A 

Módulo 5- A terceira mudança 
•O pré-fecho da venda. 
•Como compreender o cliente. 
•Como identificar as objecções. 
•O processo de investigação. 
•A relação com o preço. 
 

Módulo 7- A quarta mudança 
•O porquê das objecções. 
•Como lidar e vencer as objecções. 
•A fórmula básica do convencimento. 
•Como refutar com argumentos. 
•O medo da rejeição. 

Módulo 6- A quinta mudança 
•O fecho da venda. 
•Como perceber os sinais de compra. 
•As diferentes técnicas de fecho. 
•Consolidação da venda. 

Modalidade da Formação:  
•Comportamental 
Metodologia da Formação:  
•Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o 
nosso modelo step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
•Avaliação da reacção dos 
formandos. 
•Acompanhamento de 
resultados.  
•Avaliação da eficácia da 
formação. 
•Local, Data, Horário e Duração:  
•Lisboa / luanda. 
•5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
•Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  
certificada 
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Modalidade da Formação:  
•Comportamental 
Metodologia da Formação:  
•Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho de 
grupo, debates, simulações e estudos 
de caso – o nosso modelo step by step 
- . 
Metodologia de Avaliação:  
•Avaliação da reacção dos formandos. 
•Acompanhamento de resultados.  
•Avaliação da eficácia da formação. 
•Local, Data, Horário e Duração:  
•Lisboa / luanda. 
•5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
•Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  
certificada 

Programa  

      Vender com Sucesso 

Objectivos: 
Identificar as funções do vendedor numa óptica de 
Marketing; Definir e adquirir competências necessárias 
ao exercício de uma função comercial 
Aplicar as técnicas de comunicação no processo da 
venda; Definir um plano de pré abordagem, que 
contemple a pesquisa e os objectivos ;Identificar as 
principais Técnicas de prospecção; Desenvolver as fases 
iniciais de uma entrevista de vendas ;Conduzir uma 
entrevista de vendas aplicando questões 
Aplicar as técnicas de apresentação e argumentação 
Aplicar as técnicas de resposta às objecções; Fechar a 
venda com sucesso. 

Módulo 1- Adaptar-se às exigências do 
mercado e dos clientes 
•O conceito de venda e negociação. 
•A interligação entre a estratégia da empresa e 
a estratégia prática de venda e negociação. 
•A venda como processo centrado no cliente. 
•O vendedor como consultor. 
•Os pontos-chave que condicionam o êxito da 
negociação. 
•Competências técnicas e comerciais a 
desenvolverem. 

Módulo 2- Aperfeiçoar a organização 
pessoal 
•Manter actualizada a análise da carteira de 
clientes e prospectos. 
•Análise ABC em termos de volume e potencial. 
•Saber gerir o tempo de forma rendível: 
frequência de contactos, organização de rotas, 
acompanhamento dos clientes. 
•Saber gerir a carteira de clientes e prospectos. 

Módulo 3- Planear os contactos 
comerciais 
•Recolher a informação necessária: 
necessidades, posicionamento da concorrência, 
resultados do último contacto, evolução do 
negócio. 
•Definir objectivos precisos para cada contacto. 
•Recolher informação sobre os produtos e 
serviços a oferecer. 
•Seleccionar uma estratégia para a abordagem 
comercial do cliente. 

Módulo 4- Criar e manter um clima de 
confiança com os clientes 
•Contacto inicial. 
•Saber criar empatia. 
•A utilização da comunicação verbal e não 
verbal: os erros a evitar. 
•Papel da sincronização e da reformulação. 
•Como criar um clima de concordância 
progressiva. 
•Saber realizar as entrevistas de prospecção 

Módulo 5- Identificar as 
motivações de compra 
•O papel das perguntas durante a 
negociação. 
•Como utilizá-las. 
•Os diferentes tipos de perguntas e 
seus objectivos. 
•A escuta activa. 
•Como conduzir a negociação face 
a um cliente com necessidade 
fortemente sentida ou sem 
necessidade aparente. 
•Como fazer emergir a existência 
de uma necessidade. 
•Como orientar o diálogo para 
acentuar o desejo de mudança e 
colocar o cliente em situação de 
procura de solução e desejo de 
produto ou serviço.. 

Módulo 6- Desenvolver os 
mecanismos de persuasão  
•Características de um bom 
argumentam. 
•Como ancorar os argumentos. 
•Saber implicar o cliente através de 
reformulações e perguntas de 
controlo. 
•O papel da demonstração. 
•Saber como utilizar o material de 
apoio para reforçar o impacto dos 
argumentos 

Módulo 7- Técnicas de 
fecho e consolidação a 
venda 
•Saber detectar sinais de 
compra. 
•Dominar as técnicas de fecho 
da negociação. 
•Como dar segurança à opção 
feita pelo cliente. 
•Que fazer em caso de 
fracasso. 
•A assistência e o serviço como 
instrumentos de fidelização. 
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Objectivos:  
No final da formação o formando 
deverá ser capaz de:  
•Saber estabelecer e negociar 
objectivos realistas com a sua 
hierarquia;  
•Estabelecer um plano de acção 
concertado com a sua equipa;  
•Valorizar os contributos da sua 
equipa junto da sua hierarquia e 
dos outros serviços da Empresa; 

Modalidade da 

Formação: 
Comportamental. 

Metodologia da 

Formação: 

•Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – 
O  nosso modelo step by step 
. 
Metodologia de 

Avaliação : 

•Avaliação da reacção da 
satisfação dos destinatários. 
•Acompanhamento dos 
resultados. 
•Avaliação do impacto da 
formação. 
. Local, Data, Horário e 

Duração: 

•Lisboa / luanda. 
•5 dias -  20 horas 
. 
. Recursos Pedagógicos: 

•É fornecido aos participantes o 
Manual de Formando. 
 
Formador(a): 

•Dra. Sónia Karitsis  
Formadora  
certificada 
 
 

Módulo 1 – Conhecer o plano de actividades da sua equipa: 
Estabelecer claramente a carga de actividades dos seus 
colaboradores; Estabelecer um plano de actividades previsionais 
dos colaboradores; Diagnosticar as potencialidades da sua equipa; 

Módulo 2 – Situar os objectivos em coerência com a estratégia da 
Empresa: As características chave de um objectivo; Verificar os 
diferentes níveis de exigência e de expectativa da sua hierarquia; 
Ponderar e hierarquizar as prioridades; Clarificar as condições de 
arbitragem 

Módulo 3 – Consolidar com a sua equipa um cenário de realização: 
Preparar e fazer passar as mensagens; Animar uma reunião de 
consolidação de objectivos com a sua equipa; Validar um plano 
previsional de trabalho;. 

Módulo 4 -Conduzir uma negociação de objectivos: Conhecer-se 
melhor na relação com a sua hierarquia; Saber apresentar e 
argumentar as propostas da sua equipa; Validar em conjunto um 
plano de realização; Prever um plano alternativo;  

Módulo 5 - Dar relevo aos sucessos tal como às dificuldades: Fazer 
pontos de acompanhamento regulares com a equipa  e sua 
hierarquia; Introduzir e analisar os indicadores de progresso da 
equipa; Difundir e valorizar os resultados da sua equipa no contexto 
da Empresa; 
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GESTÃO E LIDERANÇA 

ATENDIMENTO A CLIENTES 
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PROGRAMA 
CUSTOMER CARE 

Módulo 1 – A ATENÇÃO CENTRADA NO CLIENTE – A decisão de dar 
prioridade máxima ao cliente é essencial para melhorar a qualidade dos 
serviços prestados numa Organização. Planear os serviços e criar 
padrões de qualidade que atendam as verdadeiras necessidades e 
desejos dos Clientes. A adopção de um enfoque centrado no cliente 
deve vir acompanhada de uma mudança de atitude e do 
reconhecimento das inquietações e preferências do cliente. 
Proporcionar uma nova perspectiva na relação com o cliente. Auto-
motivação para a prestação de serviços de boa qualidade ao cliente. 

Módulo 2 – A PRIORIDADE É O CLIENTE – Identificar  as diferenças de uma organização que vê o “Cliente” como um recipiente 
passivo dos serviços ou produtos e que consideram a administração no topo da  hierarquia da sua organização, colocando o 
cliente na base da pirâmide e aquelas organizações  voltadas para os clientes que os colocam na posição mais elevada. 
Perceber a importância do cliente em todos os momentos de: planeamento, implementação e avaliação da prestação de 
serviços. Reunir informações sobre os clientes para criar e oferecer serviços e produtos adequados às preferências, desejos e 
necessidades dos clientes. Valorizar a experiência na relação com clientes. Ajudar os clientes a tomar decisões informadas para 
garantir a confiança do cliente e para manter a qualidade técnica do atendimento. 

Módulo 3 – O DESEJO DOS CLIENTES – Os clientes avaliam continuadamente a qualidade dos serviços e produtos que recebem. 
É necessário tomar consciência deste facto. Se os clientes tiverem opção escolhem os prestadores de serviços ou produtos que 
ofereçam o melhor atendimento. As 7 preocupações dos clientes: 7.1 Respeito- o cliente deseja ser tratado respeitosa e 
amigavelmente, pois interpreta a cortesia, confidencialidade e privacidade como sinais de que o prestador de serviços tem um 
tratamento com equidade. 7.2 Compreensão –o cliente valoriza o serviço individualizado e prefere ser atendido por alguém que 
se esforce por entender a sua situação e necessidades especificas; 7.3 Informação completa e exacta – o cliente valoriza a 
informação e ficam desconfiados e preocupados acerca das informações do prestador de serviços; 7.4  Competência técnica -  o 
cliente pode e deve julgar a competência técnica dos serviços que recebe mesmo utilizando diferentes critérios daqueles 
defendidos pelo prestador de serviços; 7.5 Acesso – O cliente valoriza o acesso imediato aos serviços ou produtos, que não haja 
barreiras nessa acessibilidade. 7.6 – Equidade -  o cliente deseja que o prestador de serviços ofereça explicações detalhadas e 
exames minuciosos a todos e igualmente. 7.7 resolubilidade –o cliente procura serviços e produtos por uma razão específica, 
não gosta quando lhe pedem para voltar no dia seguinte ou que lhe digam para ir a outro local. 

Módulo 4- MUDAR DE ATITIUDE NO SERVIÇO AO CLIENTE – Colocar-se no lugar do cliente e atendermos como gostaríamos 
de ser atendidos e reflectir sobre as suas próprias experiências. Entender a visão que o cliente tem sobre os serviços e 
produtos. Encorajar o cliente a falar sobre as suas próprias preocupações e necessidades. 

Módulo 5 – A SATISFAÇÃO DO CLIENTE – A satisfação do cliente é um dos resultados mais importantes no atendimento de boa 
qualidade. Identificar como a satisfação dos clientes influencia o comportamento dos colaboradores numa organização. O que 
determina a satisfação dos clientes. Qual a relação entre a qualidade dos serviços e as expectativas do cliente. Quais os efeitos 
das reclamações dos clientes. 

Módulo 6 – ELEVAR AS EXPECTATIVAS DO CLIENTE -  Desenvolver uma expectativa de boa qualidade entre os clientes. Criar um 
modelo de comportamento de acordo com as expectativas dos clientes. Promover a percepção de competência. Adequar a 
comunicação de acordo com o estilo de cada cliente 

Módulo 7 – OS COLABORADORES SÃO CLIENTES INTERNOS- Os colaboradores de uma organização podem ser considerados 
como “clientes internos” porque recebem dos colegas produtos e serviços essenciais ao seu trabalho. Quando os colegas de 
trabalho não atendem a essas necessidades, os profissionais têm dificuldade para oferecer um bom serviço. Perceber e 
consciencializar para a importância desta temática fazendo a analogia para o atendimento dos “Clientes externos”. 

Objectivos: No final da formação o formando deverá ser 
capaz de: Identificar a importância da atitude na relação 
com o cliente:; Reconhecer os elementos essenciais para 
um serviço de qualidade; atender às diferentes 
dimensões do cliente; Valorizar esferas de controlo e de 
influência e promover um clima de cooperação. 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e interactivos com ênfase no trabalho de grupo, 
debates, simulações e estudos de caso – o nosso modelo step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  certificada 
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MÓDULO 5- ATENDIMENTO 
E RECEPÇÃO DO CLIENTE: 
•Atendimento e recepção do cliente 
no local. 
•Acolhimento e boas vindas. 
•Informações sobre características do 
produto e/ou serviço. 
•Confirmação do pedido de 
atendimento. 
•Formalização de documentação. 
•Serviços adicionais e 
complementares. 
•Campanhas promocionais. 

MÓDULO 4- ATENDIMENTO 
TELEFÓNICO AO CLIENTE: 
•Etapas e regras do atendimento 
telefónico. 
•Abordagem inicial. 
•Prestação do Serviço / 
reencaminhamento/Despedida. 
•Regras elementares do 
comportamento no atendimento 
telefónico. 
•Linguagem adequada à comunicação 
telefónica. 

Programa CUSTOMER 
SERVICE 

MÓDULO 7- COMO PRESTAR UM SERVIÇO DE 

EXCELÊNCIA AO CLIENTE: 
•Sistema ARPA, atitudes e comportamentos. 
•Atitudes activas : Recepcionar o cliente; as 13 atitudes 
activas para a excelência do atendimento; fechar com 
sucesso. 
•Atitudes reactivas: o que fazer diante um cliente nervoso, 
mal-educado. Erros ou problemas causados pela empresa, 
Não entendimento ou concordância com o cliente. 
•Atitudes proactivas: quatro práticas que facilitam o 
comportamento proactivo, ingredientes de um 
profissional proactivo. 
•Atendimento tecnológico: e-mail, internet. 

MÓDULO 6- MV- OS 
MOMENTOS DE VERDADE NO 
ATENDIMENTO SUPERIOR: 
•Momento de verdade como conceito 
fundamental. 
•Classificação do momento de 
verdade. 
•MikroMarketing – o marketing do 
contacto com o cliente. 
•Ciclo de serviços – ser um elo forte da 
corrente. 
•Equação da satisfação do cliente. 
•Mandamentos do encantamento do 
cliente. 
•Promessas e reacções. 
•Os sete pecados do atendimento ao 
cliente. 
•Os doze tipos de cliente segundo o 
atendedor Myope. 
•Características da qualidade em 
serviços. 

MÓDULO 1- QUALIDADE NO 
ATENDIMENTO AO CLIENTE: 
•Princípios do Atendimento a Clientes. 
•Tipos de Clientes. 
•A Importância do Cliente para a 
Empresa. 
•Qualidade de serviço ao cliente. 
•Gestão de Expectativas. 
•As consequências de um mau 
atendimento.. 
•Técnicas de Identificação e de 
Satisfação de Clientes 

MÓDULO 3- GESTÃO DE 
CONFLITOS E GESTÃO DA 
RECLAMAÇÃO: 
•Tipos de conflitos. 
•As atitudes básicas face ao 
conflito. 
•Os conflitos construtivos e os 
conflitos destrutivos. 
•Técnicas de Gestão de Conflitos. 
•Princípios e técnicas de gestão da 
reclamação. 

MÓDULO 2- TÉCNICAS DE 
ATENDIMENTO EFICAZ: 
•Métodos e Técnicas de 
atendimento. 
•Fases do Atendimento. 
•Expressões a Evitar no 
Atendimento. 
•A Reformulação e a Escuta 
Activa. 
•A Assertividade e a Atitude 
positiva. 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e interactivos 
com ênfase no trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o nosso modelo 
step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  certificada 
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Programa: Excelência de 

Atendimento na Recepção 

Módulo 1- Avaliar o impacto da função 
atendimento ao nível da empresa e do 
cliente 
•Conhecer as novas exigências dos clientes em matéria de 
acolhimento e qualidade do serviço. 
•Identificar as consequências do atendimento telefónico 
para a organização  
•Conhecer a Empresa: suas actividades; imagem que 
projecta; veículos que utiliza  
•Avaliar qual a sua responsabilidade na criação e reforço da 
imagem da Empresa. 
•Interiorizar a noção de qualidade da prestação de serviço. 
Motivações no trabalho; Perfil requerido . 

Módulo 2- Optimizar a Comunicação 
•Saber comunicar. 
•Identificar e ultrapassar barreiras e 
constrangimentos à comunicação. 
•Descobrir e utilizar atitudes favoráveis à 
comunicação. 
•Cuidar a palavra como instrumento de trabalho. 
•Saber escutar. 
•Dominar o vocabulário. 
•Aperfeiçoar a comunicação verbal. 
•Saber utilizar a voz como veículo da palavra 
•Diferenciar as características da voz: timbre, 
entoação, dicção e ritmo., instrumento de 
imagem. 

Objectivos: 
•Atender com amabilidade; 
•Orientar com bom senso e eficácia; 
•Satisfazer todos os pedidos; 
•Ajudar a vencer dificuldades no 
atendimento; 
•Agir com eficácia adaptando 
comportamentos adequados a um 
atendimento de excelência 
 

Módulo 3- Descobrir as 
potencialidades dos instrumentos de 
trabalho indispensáveis à função do 
atendimento 
• O atendimento telefónico: 
• anunciar e valorizar a organização 
• identificar o interlocutor, com tacto e precisão 
• utilizar questões-chave; 
• anotar a mensagem com precisão e adaptada ao 
destinatário. 
• transferir, transmitir e/ou encaminhar; 
• reformular. Concluir. 
• A indispensável colaboração entre telefonistas e 
secretárias. 
•O atendimento de um visitante: acolher o 
visitante; estabelecer uma relação positiva; 
•ompreender o assunto e saber questionar o 
interlocutor; orientar; manter-se informado para 
informar.Lidar com situações difíceis:  
• adoptar um comportamento positivo. 
• Praticar a escuta activa. 
• Adquirir regras e conceitos práticos. 

Módulo 4-  Agir com 
profissionalismo 
•Conhecer-se melhor para dominar as 
suas reacções face às situações 
profissionais vivenciadas no dia-a-dia. 
•Adaptar-se às diferenças culturais do 
público. 
•Utilizar técnicas eficazes para 
desactivar as tensões: calibragem, 
sincronização, escuta-activa, 
compreensão. 
•Enfrentar situações imprevisíveis e 
ser proactivo 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho 
de grupo, debates, simulações e 
estudos de caso – o nosso modelo 
step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  
certificada 

Módulo 5-  Gerir situações 
difíceis 
• Detectar as situações 
potencialmente delicadas e 
antecipar-se. 
•Mobilizar os seus recursos pessoais 
para enfrentar com serenidade 
públicos difíceis. 
•Conhecer as técnicas para reduzir o 
seu stresse. 
•Fazer face a situações de 
manipulação e agressividade. 
•Enfrentar situações extremas: 
violência verbal, física, ruptura na 
comunicação. 
•Sair de uma situação de crise, 
adoptar bons reflexos. 

Módulo 6-  Alcançar a 
excelência profissional  
• Proactividade: desenvolver o 
espírito de iniciativa . 
•Afirmar-se no quotidiano 
profissional. 
•Desenvolver a sua motivação. 
•Reforçar o campo de autonomia e 
desempenhar com excelência as 
principais missões. 
•Parceria: desenvolver a cooperação  
•Interagir com sucesso com a equipa 
que apoia. 
•Pensar ganhar-ganhar. 
•Aplicar o método R.E.S.P.E.I.T.O. na 
relação com os clientes internos e 
externos. 
•Presteza: saber adaptar-se 
•Enfrentar a mudança. 
•Utilizar os recursos da sua 
inteligência emocional. 
•Desempenhar com êxito o seu papel 
de “facilitadora”. 
•Saber argumentar e convencer.  
•Gerir situações delicadas 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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 EXCELÊNCIA  
ATENDIMENTO  

PROGRAMA 

Módulo 1- Atendimento Telefónico 

1-O Atendimento Telefónico e o seu Impacto na Imagem 
da Organização: 
•O Mercado Actual e o Atendimento Telefónico.  
•As exigências dos Clientes.  
•As Necessidades e Expectativas dos Clientes. 
• A importância do Atendimento Telefónico para a 
Organização. 
•Valorizar a Imagem da Empresa. 

2. Compreender e Utilizar os Elementos-Chave do 
Atendimento Telefónico : 
•Escuta activa.  
•Voz. 
• Linguagem (positiva, empática e assertiva, as palavras-
chave).  
•Silêncio. 
•Sorriso.  
•A Comunicação Verbal e Não-verbal.. 
•Factores para ter êxito no Atendimento Telefónico: 
(Disponibilidade; Adaptação aos diferentes Tipos de 
Clientes). 

3. As Responsabilidades do Operador de Telefone 
•Ser Pró-Activo nas situações imprevistas. 
•Criar a oportunidade para incrementar os níveis de 
retenção do Cliente.  
•Antecipar e gerir situações delicadas. 
•Enfrentar situações de Conflito e agressividade.  
•Saber colocar questões para identificar o assunto.  
•Saber gerir o Stress.  
•Como atender as Reclamações. 

4. Fases do Atendimento Telefónico 
•As diferenças entre receber e fazer chamadas. 
•Gerir o Tempo do contacto telefónico.  
•As Fases do atendimento telefónico: (a saudação; saber 
colocar o cliente em espera; os cuidados com o diálogo; a 
empatia; o desenvolvimento do discurso no diálogo). 
•Personalizar o contacto telefónico. 
•O fecho do contacto telefónico. 

Módulo 2- Técnicas de Assertividade 

1.Perfil Comunicacional e o Impacto Organizacional 
•Estilo Passivo.  
•Estilo Agressivo. 
•Estilo Manipulador.  
•Estilo  Assertivo.  
•Identificação de Atitudes Comunicacionais Eficazes e 
Ineficazes: e as suas Consequências. 

2. Benefícios Práticos da Comunicação Assertiva 
•Saber facilitar consensos.  
•Evitar situações de conflitos.  
•Promover a afirmação profissional. 

3.Aplicação da Comunicação Assertiva. 
• A assertividade na apresentação de Ideias.  
•A assertividade na  argumentação.  
•A assertividade na  expressão emocional. 

4. As Barreiras à Atitude Assertiva: como Supera-las? 
•O receio da avaliação e o medo do fracasso.  
•Interlocutores Agressivos. 
•Interlocutores Manipuladores.  
•Receio de Multidões 

5. Técnicas de Comunicação Assertiva. 
•A Expressão facial e a Postura corporal. 
•A Colocação da voz e a Velocidade do Discurso. 
O Suporte de Ideias e Opiniões 
•A Conjugação Verbal Assertiva,  
•A Técnica DESC,  
•A Sigla AIDA e Demonstração de desacordo evitando 
Conflitos. 

6. A Postura Construtiva nas Relações de Trabalho 
•As Opiniões, Julgamentos e Representações de Nós e dos 
Outros. 
•O Estilo Eficaz de acordo com as Situações.  
•Sinais de Reconhecimento e Motivação. 

Módulo 3- Recepção e Atendimento 

1.Compreender e utilizar os elementos-chave do 
acolhimento e atendimento 
•Identificar as necessidades e expectativas dos clientes do 
Hospital. 
•Conhecer a importância do acolhimento dos clientes da  
•instituição. 
•Avaliar o impacto da recepção no primeiro contacto: a  
•reciprocidade dos comportamentos. 
•Adoptar atitudes – chave para assegurar o êxito no   
Atendimento e na adaptação às diferentes situações do 
quotidiano e aos diferentes públicos e Comportamentos. 

Módulo 4- Agir com Profissionalismo 

1. Auto – Conhecimento sistemático do eu e dos outros 
•Conhecer-se melhor para dominar as suas reacções face às 
•situações profissionais vivenciadas no dia-a-dia do Hospital. 
•Adaptar-se às diferenças culturais do público interno e 
externo. 
•Utilizar técnicas eficazes para desactivar as tensões: 
•(calibragem, sincronização, tolerância e compreensão) 
• Enfrentar situações imprevisíveis e ser proactivo  

Módulo 5- Gerir situações Difíceis 

1. A inteligência emocional no relacionamento interpessoal 
•Detectar as situações potencialmente delicadas e antecipar-se. 
•Mobilizar os seus recursos pessoais para enfrentar com serenidade 
o relacionamento. 
• Conhecer as técnicas para reduzir o stress nas situações de 
manipulação e agressividade de clientes, colegas e chefias. 
•Enfrentar situações extremas: violência verbal, física, e ruptura na 
comunicação. 
•Sair de uma situação de crise com a adopção dos bons reflexos: o 
que deve fazer e o que deve evitar. 
•Identificar situações profissionais em que é fundamental utilizar as 
competências da Inteligência Emocional . 

Modalidade da Formação:  
•Comportamental 
Metodologia da Formação:  
•Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho de 
grupo, debates, simulações e estudos de 
caso – o nosso modelo step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
•Avaliação da reacção dos formandos. 
•Acompanhamento de resultados.  
•Avaliação da eficácia da formação. 
•Local, Data, Horário e Duração:  
•Lisboa / luanda. 
•5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
•Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  
certificada 

Inscrição: 
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Programa 
Fidelização de 
Clientes 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho 
de grupo, debates, simulações e 
estudos de caso – o nosso modelo 
step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  
certificada 

Módulo 1 – Compreender  as   
motivações da  fidelização do  
Cliente 
Repensar a sua contribuição para  a  
Relação com o cliente. 
Distinguir entre expectativas implícitas e  
explícitas do cliente. 
Analisar os mecanismos de satisfação do  
cliente. O que é a fidelização do cliente. 
Preferir liderar a relação com o cliente 

Módulo 2 - Promover o seu   
envolvimento pessoal no  
atendimento  
ao cliente 
Associar a sua missão aos objectivos da  
Empresa. Enfrentar os clientes. 
 Gerir conversas com clientes 

Módulo 3 - Demonstrar   
empatia 
Explorar o impacto das 
emoções na  
Comunicação Interpessoal. 
Demonstrar  
respeito e consideração pelo 
cliente.  
Desenvolver confiança 

Módulo 4- Influenciar 
os  Clientes  com  
integridade 
Melhorar as suas 
competências  
de  atendimento. Encorajar 
a  
fidelização do cliente. 
Preservar  
a relação em situações 
difíceis 

Módulo 5- Ancorar  
a  preferência  
do cliente 
Manter as promessas  
feitas ao cliente. 
Aconselhar  
correctamente  
o  cliente para ter sucesso  
Em Negócios sucessivos. 
Antecipar as  
necessidades do  
cliente e saber como o  
surpreender 

Objectivos:  
Compreender os factores 
de preferência do cliente; 
Compreender e 
ultrapassar as barreiras 
nas relações; Investir em 
relações empáticas; 
Combinar a influência e o 
respeito pelo cliente; 
Transformar cada contacto 
chave numa relação de 
fidelidade; Acrescentar 
valor a todas as relações 
com clientes; Reforçar a 
satisfação dos seus 
clientes e uma fidelização 
a longo prazo. 

Inscrição: 
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Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho 
de grupo, debates, simulações e 
estudos de caso – o nosso modelo 
step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  
certificada 

Objectivos: 
Fidelizar Clientes através do Estabelecimento de 
Relações Duradouras, Diferenciadoras e 
Personalizadas 

MÓDULO 1: O CLIENTE. 
•Compreender a Importância do 
Cliente. 
•Caracterizar os 
•Determinantes da Relação com 
os Clientes. 
•O Papel do Cliente no Sucesso e 
Objectivos da Empresa 

MÓDULO 2:  RELAÇÃO COM 
O CLIENTE. 
•Factores que afectam a 
Linguagem e o 
Comportamento. 
•Linguagem Positiva. 
•Posturas Corporais Assertivas, 
Agressivas e Passivas. 
•Identificar Pontos de 
Crescimento na Relação com os 
Clientes. 
•Agir e não reagir num 
Processo de Venda. 
•Gerir Emoções com o Cliente. 
•Comunicar com o Cliente 

MÓDULO 3:TÉCNICAS 
DE VENDA 
PERSONALIZADA. 
•A Abordagem Positiva e 
Pró-Activa. 
•Conhecer o Cliente para 
o Servir Melhor.  
•Técnicas de 
Levantamento de 
Necessidades. 
•Gerir a Venda com 
Valor Acrescentado. 
•Responder às 
Necessidades dos 
Clientes. 
•Técnicas de 
Esclarecimento de 
Objecções/ Dúvidas. 
•Técnicas de Fecho e 
Últimas Impressões 

MÓDULO 4: RELAÇÕES 
DURADOURAS 
•Surpreender e Diferenciar 
para Fidelizar. 
•A Filosofia “Fish” aplicada 
à Relação com o Cliente 

Programa Orientação  
para o Cliente 

Inscrição: 
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ProgramaAtendimento 
Telefónico 

Objectivos: 
Melhorar a Imagem da sua 
Empresa através de um 
Atendimento de Excelência 

MÓDULO 1: O ATENDIMENTO 
TELEFÓNICO E O SEU 
IMPACTO NA IMAGEM DA 
ORGANIZAÇÃO. 
 

•O Mercado Actual e o 
Atendimento Telefónico.  
•As exigências dos Clientes.  
•As Necessidades e 
Expectativas dos Clientes.  
•A importância do 
Atendimento Telefónico para 
a Organização. 
•Valorizar a Imagem da 
Empresa. 

MÓDULO 2: COMPREENDER E 
UTILIZAR OS ELEMENTOS-CHAVE 
DO ATENDIMENTO TELEFÓNICO. 
 

•Escuta activa; Voz; Linguagem 
(positiva, empática e assertiva, as 
palavras-chave); Silêncio; Sorriso.  
•A Comunicação Verbal e Não-
verbal. 
•Factores para ter êxito no 
Atendimento Telefónico: 
•Disponibilidade; Adaptação aos 
diferentes Tipos de Clientes e 
Comportamentos. 

MÓDULO 3: AS RESPONSABILIDADES 
DO OPERADOR DE TELEFONE 
 

•Ser Pró-Activo nas situações 
imprevistas: oportunidade para 
incrementar os Níveis de Retenção do 
Cliente.  
•Antecipar e gerir situações delicadas. 
•Enfrentar situações de Conflito e 
Agressividade.  
•Saber colocar questões para 
identificar o Assunto.  
•Saber gerir o Stress. Como atender as 
Reclamações 

MÓDULO 4: FASES DO 
ATENDIMENTO TELEFÓNICO 
 

•As diferenças entre Inbound e 
outbound. 
•Gerir o Tempo do Contacto.  
•As Fases do Atendimento 
Telefónico: a Saudação; saber 
colocar o Cliente em espera; os 
Cuidados com o Diálogo; a 
Empatia; o Desenvolvimento 
(diálogo); Personalizar o Contacto; 
o Fecho do Contacto Telefónico . 

MÓDULO 5: A APRESENTAÇÃO 
DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. 
 
•Preparação da Apresentação.  
•Detecção do Interlocutor 
Válido. 
•Exposição do Assunto.  
•Liderar o Diálogo.  
•Reformular.  
•Argumentar de forma 
Persuasiva. 
•Responder a objecções. 

Modalidade da Formação:  

Comportamental 

Metodologia da Formação:  

Métodos pedagógicos activos e 

interactivos com ênfase no trabalho de 

grupo, debates, simulações e estudos 

de caso – o nosso modelo step by step  

Metodologia de Avaliação:  

Avaliação da reacção dos formandos. 

Acompanhamento de resultados.  

Avaliação da eficácia da formação. 

Local, Data, Horário e Duração:  

Lisboa / luanda. 

5 dias -  20 horas 

Formador(a):  

Dra.   Sónia  Karitsis  

 Formadora  certificada 

Step  by  Step 

Inscrição: 
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Programa Gestão e 
Atendimento de 
Reclamações 

MÓDULO 1 

A IMPORTÂNCIA DOS 

CLIENTES  
-A importância da Satisfação 
dos Clientes 
-Obter e perder Clientes 

MÓDULO 3-

RECUPERAÇÃO 

INEFICAZ DO 

SERVIÇO 

-Dinâmica “Dor de 

estômago” 

-Dinâmica “um bife 

duro” 

-Dinâmica “ laranjas 

estragadas” 

-Dinâmica “O cliente sob 

Interrogatório” 

 

 

MÓDULO 5- REGRAS DE OURO PARA O 

PROCESSAMENTO DAS RECLAMAÇÕES 
 -Processamento de reclamações verbais 
-Processamento de reclamações escritas 
-A opinião do Cliente. 

MÓDULO 4- TRATAMENTO EFICAZ DAS 

RECLAMAÇÕES 
-Pré-requisitos 
-Atitudes e comportamentos 
-Uma reclamação é um presente e uma 
oportunidade de negócio. 
-Procedimento e política de reclamações  

MÓDULO 6 - POLÍTICA DE RECLAMAÇÕES 
-Atitude positiva relativamente ás reclamações 
-Encorajar os Clientes a reclamar 
-Deve ser fácil reclamar 
-Aprender com as reclamações 
-Tratar de forma imediata as reclamações 
-Sistemas amigos dos Clientes  
 

MÓDULO 2 

A REACÇÃO DOS 

CLIENTES 

INSATISFEITOS 
-Os clientes dizem o que 
pensam 
-A insatisfação é raramente 
visível 
-Por que não reclamam os 
Clientes? 
-Estatísticas enganadoras 
relativas a clientes. 
-Reclamações escritas. 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
 

Objectivo: Desenvolver competências ao nível do atendimento de clientes, gestão de 
conflitos e reclamações 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o 
nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   
Formadora  certificada 
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WORKSHOP Cultura de 
Reclamações 

É uma ferramenta TRAINING CARE 

para o desenvolvimento da cultura 

de reclamações na Organização. 

Aplicação de um questionário 

para cada funcionário que tenha 

contacto com os clientes. 

Permite avaliar e acompanhar a 

cultura de reclamações da sua 

rede de lojas e equipas da 

organização. 

Verifica se os métodos da 

organização são suficientemente 

eficazes para manter os Clientes e 

recuperar a sua confiança. 

Permite melhorar o processamento 

de reclamações dos Clientes 

“externos” e “internos”. 

O uso desta ferramenta pode 

igualmente ser encarado como 

uma parte importante de um 

processo de aprendizagem 

através do qual todos os 

funcionários adquirem um melhor 

entendimento do que é necessário 

para alcançar uma boa cultura de 

reclamações na organização.  

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e interactivos com 
ênfase no trabalho de grupo, debates, simulações 
e estudos de caso – o nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
1 dia -  6 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   Formadora  
certificada 
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GESTÃO E LIDERANÇA 

PRODUTIVIDADE 



PROGRAMA MELHORAR A ASSERTIVIDADE E ESTIMULAR A COMUNICAÇÃO INTERNA 

Objectivos:  
Compreender a importância da Comunicação na 
Melhoria do Rendimento e Produtividade; Reconhecer a 
importância da Comunicação como elemento-chave das 
Relações Laborais; Saber como implicar os Colaboradores 
na consecução dos Objectivos da Empresa; Transformar a 
Comunicação em Cultura e Valores Organizacionais, 
favorecendo aprendizagem, a Inovação e a Mudança 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho 
de grupo, debates, simulações e 
estudos de caso – o nosso modelo 
step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  
 Formadora   
certificada 

Módulo 1- Conceptualização,  
Mensuração da  assertividade; 

Módulo 2- Características da não 
assertividade, A agressividade ; 

Módulo 3- Principais causas de 
falta de assertividade, Respostas 
não assertivas; 

Módulo 4- Identificação 
de comportamentos 
errados; 

Módulo 5- Promoção da 
auto-observação, A resposta 
critica; 

Módulo 6- A Formulação 
de pedidos, A Expressão de 
sentimentos; 

Módulo 7- Técnicas para 
aumentar a assertividade; 

Módulo 8- A comunicação 
interna e a qualidade total; 

Módulo 9- Implementação de 
um sistema de comunicação 
interna; 

Módulo 10- Avaliação e 
eficácia dos planos de 
comunicação interna; 

Inscrição: 
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Constata-se a necessidade dos Gestores no domínio de técnicas e ferramentas que o auxiliem na eficácia da sua gestão. Muitas empresas têm uma 
ferramenta formal de avaliação da performance, outras implementaram-na sem sucesso e muitas outras, ainda, não possuem uma avaliação formal. Por 
outro lado, existe uma grande cobrança no papel de Gestor de Pessoas, que até algum tempo atrás, era um gestor de processos, e que em muitos casos, 
sem que fosse preparado, passou a responder por papéis que não fora preparado para desempenhar. Esta acção de formação e desenvolvimento 
pretende instrumentalizar os gestores para um trabalho eficaz no desenvolvimento dos seus recursos humanos com ferramentas práticas, consistentes e 
de fácil utilização. 

AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE COM FOCO EM COMPETÊNCIAS  

OBJECTIVOS: 

•Preparar o Gestor para seleccionar a sua 
equipa com foco em competências; 

•Utilizar o mapeamento de competências; 

•Saber avaliar e medir com foco nas 
competências; 

•Saber implementar uma ferramenta de 
avaliação da performance dos colaboradores 
com foco nas competências; 

•Preparar a equipa para a implementação da 
ferramenta de avaliação de competências; 

PROGRAMA: 

Módulo 1 – Avaliação, Avaliadores e 
Avaliados: Como funciona esta rede? 
•A importância da Avaliação. 
•O papel de Coach do avaliador e a arte de bem avaliar 
Objectivos de treino Coach avaliador 
Critérios no processo de avaliação entre coach avaliador 
e avaliado 
Tipos de avaliação 

 

Módulo 2 – Avaliação: Ferramenta de 
desenvolvimento de Pessoas 

Módulo 3 – Avaliação com Foco em 
Competências: 
•O que é competência ? 
•Comportamento 
•Mapeamento de competências 
•Como mapear o perfil de competências (MPC) 
•Como medir as competências 
•Como fazer uma entrevista de avaliação com foco em 
competências 
 

Módulo 4 – Avaliação e Feed-Back 
•Beneficios da avaliação 
•Conceito de feed-back 
•Tipos de feed-back 
•Como receber feed-back 

 

Módulo 5 – Ferramentas de avaliação com 
foco em competências  
•Ferramenta 1 – Jogos 
•Planeamento e organização de recursos 
•Etapas de aplicação de um jogo 
•Postura e papel do facilitador 
•10 Jogos para avaliação com foco em competências 
•Ferramenta 2 – Entrevista comportamental com foco 
em competências 
•Ferramenta 3- Medidor de competências 
•Ferramenta 4- Avaliação de desempenho com foco 
em competências. 

DURAÇÃO E LOCAL: 

2 DIAS – 16 H  
Lisboa / Luanda 

PARTICIPANTES: 
Até 20 por cada sessão; 

DIRIGIDO: 
Técnicos, gestores de 
departamentos, responsáveis 
recursos humanos, directores 
comerciais, chefes de equipa, 
Supervisores, responsáveis de 
pós-venda 

 

METODOLOGIA: 

•Activa e Interactiva; 
Modelo Step By Step; 

FORMADORA: 

Dra. Sónia Karitsis –Formadora 
certificada 

trainingcare@trainingcare.pt  

INSCRIÇÃO: 

mailto:trainingcare@trainingcare.pt
mailto:trainingcare@trainingcare.pt
mailto:trainingcare@trainingcare.pt


Módulo 10-Estabelecer processos futuros e fixar 
condições de implementação;  

Módulo 1 – Identificar os processos da organização; 

Módulo 2 – Organizar-se em torno de processos e 
não de funções; 

Módulo 3 – Sistemática de identificação e 
classificação de processos; 

Módulo 4 -Aprender a trabalhar por processos: definir 
as variáveis, documentação e técnicas de 
representação de processos e procedimentos; 

Módulo 5 - Sistema de gestão: desdobramento dos 
objectivos, definição dos indicadores de gestão do 
processo, elaboração de quadro de indicadores; 

Módulo 6 - Identificar e pôr em funcionamento as 
acções de melhoria; 

Módulo 7 -Identificar as oportunidades de melhoria; 

Módulo 8 -Analisar os fluxos de trabalho; 

Módulo 9- Elaboração de planos de acção; 

Objectivos:  
No final da formação o formando deverá ser 
capaz de: 
 Dominar os fundamentos do sistema de gestão 
por processos; 
Conhecer as ferramentas e metodologia para 
organizar-se em torno de processos do ponto de 
vista operacional e de gestão; 
Aprender a realizar um diagnóstico sobre a 
implementação e bom funcionamento de um 
sistema de gestão por processos; 
Dotar-se de ferramentas que permitam manter e 
desenvolver um processo de melhoria contínua 
no seu serviço; 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
 

Modalidade da 

Formação: 

Comportamental. 

Metodologia da 

Formação: 

•Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – 
O  nosso modelo step by step 
. 
Metodologia de 

Avaliação : 

•Avaliação da reacção da 
satisfação dos destinatários. 
•Acompanhamento dos 
resultados. 
•Avaliação do impacto da 
formação. 
. Local, Data, Horário e 

Duração: 

•Lisboa / luanda. 
•5 dias -  20 horas 
. 
. Recursos Pedagógicos: 

•É fornecido aos participantes o 
Manual de Formando. 
 
Formador(a): 

•Dra. Sónia Karitsis  
Formadora  
certificada 
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Programa Qualidade 
no Trabalho 

Objectivos:  No final da acção de formação, 

os colaboradores deverão ser capazes de 
enquadrar a sua actividade na cadeia de valor da 
Empresa; Desenvolver a Qualidade na interacção 
com os Clientes e promover a sua Satisfação; 
Praticar a disciplina, responsabilidade e o rigor 
na relação com a sua equipa e entre serviços na 
Empresa; 

Módulo 1- Identificar os impactos do seu  

trabalho nos resultados globais da Empresa. O  
enfoque no cliente como razão de ser da  
Empresa; Compreender as expectativas dos  
clientes (Condições de prestação do serviço;  
Prazos; Resultados; Relação); A importância  
Dos clientes internos para a satisfação dos  
Clientes externos; O  encadeamento das  
actividades e a sua configuração em processos;  
O contributo e o papel de cada um  para os  
resultados; 

Módulo 2- Praticar uma atitude de orientação para o cliente: 

Avaliar a qualidade na óptica do cliente: A percepção de valor 
acrescentado; A importância das relações interpessoais para o 
serviço prestado; Conhecer os custos da não-qualidade: efeitos 
visíveis e efeitos invisíveis; Os diferentes estilos de comportamento 
dos clientes e como lidar com eles; Controlar as emoções negativas 
e manter a "focalização; Utilizar as técnicas de comunicação para 
garantir uma relação de confiança e profissionalismo; 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho de 
grupo, debates, simulações e estudos de 
caso – o nosso modelo step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  Formadora  
certificada 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 3- Desenvolver uma atitude pró-activa para 

a satisfação dos clientes internos e externos: Adoptar 
uma atitude preventiva face à resolução de problemas; 
Propor soluções satisfatórias para os vários 
intervenientes; Saber ir para além do tratamento 
pontual dos problemas e propor melhorias 
permanentes; Saber lidar com as urgências e os 
imprevistos; 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
 

mailto:trainingcare@trainingcare.pt


Programa Promover a 
Auto-Estima e  
Melhorar as Relações no 
Trabalho 
Módulo 1- A Comunicação  e 
Relacionamentos: 
•Conhecer as suas atitudes 
comunicacionais na relação com os 
outros. 
•Identificar o seu perfil 
comunicacional. 
•Identificar as expressões e atitudes 
eficazes e ineficazes e as suas  
consequências. 
•Desenvolver a atitude assertiva. 

Módulo 2-Técnicas da 
Assertividade para Promover 
Confiança: 
•Saber escutar.  
•Colocar-se em sintonia: as técnicas que 
permitem compreender os diferentes  
pontos de vista. 
•Saber questionar para obter a 
informação pertinente. 
•Estimular a comunicação construtiva: 
utilizar a reformulação. 
•Saber dizer não assegurando a relação. 
•A relaxação muscular. 
•Desenvolver a autoconfiança e o 
autodomínio. 
•Estimular o sentimento de cooperação 
e colaboração. 

Módulo 3-Os 
Comportamentos  
que Dificultam o 
Entendimento: 
•Saber lidar com os 
comportamentos 
passivos, agressivos e 
manipuladores. 
•Potenciar nos outros 
atitudes facilitadoras do 
entendimento mesmo 
em  situações difíceis. 
•Respeitar e conquistar 
o respeito dos outros. 
•Substituir uma 
linguagem negativa por 
uma linguagem 
construtiva. 
•Desenvolver uma 
postura construtiva nas 
relações de trabalho: 
abertura,   
disponibilidade e 
tolerância. 
 

Módulo 4- Afirmação em 
Situações de Conflito: 
•Os sentimentos de defesa e ataque e 
as suas consequências nas relações 
interpessoais. 
•Utilizar um método que permita 
transformar a crítica em informação 
útil. 
•Os pontos chave que permitem criticar 
positivamente e exprimir opiniões e 
reacções negativas de forma 
construtiva. 
•As técnicas que permitem lidar com a 
crítica destrutiva e mal intencionada. 
•Preparar-se para um diálogo difícil, 
utilizando o método "DESC" de Bower. 

Módulo 5 -Negociação Diária  
na Gestão das Relações: 
•Adoptar comportamentos ganhar-
ganhar. 
•Potenciar a atitude afirmativa nos 
outros para facilitar a negociação. 
•Assegurar a mediação e treinar a 
construção de soluções negociadas. 



Módulo 6- Utilizar as 
competências da Inteligência 
Emocional: 
•Lidar com a adversidade e o fracasso. 
•Lidar com a crítica. 
•Desenvolver autoconfiança e a auto-
estima. 
•Conseguir o autodomínio. 
•Agir de forma Assertiva. 
•Conseguir a motivação necessária. 

Módulo 7- Resiliência nos 
contextos do desenvolvimento 
pessoal e organizacional: 
•O que é a resiliência. 
•Comportamentos não-resilientes e as 
suas consequências. 
•Comportamentos resilientes, 
vantagens e utilizações. 
•Diagnóstico das suas características 
pessoais. 
•Obstáculos ao desenvolvimento dos 
comportamentos de resiliência. 
•As estratégias para superar os seus 
padrões de acção habituais e encontrar 
alternativas.  
•As três condições base para a 
mudança pessoal: autocontrolo, desafio 
e compromisso. 

Módulo 8- A Auto-Confiança e a Auto-Estima: 
•Conhecer-se e aceitar-se. 
•Clarificar o seu quadro de valores. 
•Definir metas e desafios. 
•Permitir-se sonhar. 
•Associar autocontrolo e autodisciplina. 
•Desenvolver a sua Visão: panorama geral e panorama específico. 

Módulo 9- A Comunicação Empática: 
•Compreender os outros, partilhar as diferentes perspectivas e 
valorizar as diferenças. 
•Manter uma atitude de escuta atenta e completa, mesmo nas 
situações mais difíceis. 
•Investir em relações interpessoais duradouras, baseadas na 
confiança. 
•Saber influenciar com integridade e deixar-se influenciar. 
•Adoptar uma atitude positiva e lidar eficazmente com conflitos, 
dilemas e tensões. 
•Saber dizer “não”, quando necessário. 
•Manter a “mente aberta” e alargar o seu círculo relacional. 

Módulo 10- A pró-actividade na tomada de 
decisões: 
•Identificar critérios de sucesso na análise e resolução de 
situações-problema. 
•Conjugar a ponderação e sentido de oportunidade. 
•Recolher informação útil para antecipar ocorrências e agir 
adequadamente. 
•dentificar oportunidades de evolução e de aprendizagem. 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho 
de grupo, debates, simulações e 
estudos de caso – o nosso modelo 
step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  
 Formadora  certificada 
 
 
 Inscrição: 

trainingcare@trainingcare.pt  
 

Programa Promover a 
Auto-Estima e  
Melhorar as Relações no 
Trabalho 
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Programa 
Comunicação 

Total 
Objectivos: Desenvolver capacidades, técnicas e estratégias de comunicação eficaz; 

Identificar as formas ineficazes de relacionamento no dia-a-dia e encontrar formas de as 
ultrapassar; Gerir as reacções dos seus colaboradores, sem agressividade, manipulação ou 
passividade; Reconhecer as ideias negativas associadas à noção de conflito; Distinguir os 
factores objectivos e subjectivos na origem dos conflitos das equipas; Aplicar as diferentes 
estratégias de resolução de conflitos, de acordo com a sua tipologia e condicionantes 
situacionais, reconhecendo o impacto das opções seguidas; Utilizar mecanismos de controlo 
emocional em situações de conflitos com os colaboradores; Caracterizar, organizar e elaborar 
a comunicação escrita: Escrever para quem lê;, superar bloqueios; desenvolver e aprofundar 
a partir de um rascunho; 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o 
nosso modelo step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de 
resultados.  
Avaliação da eficácia da 
formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  
 Formadora  certificada 

Módulo 1- Utilizar as Técnicas da 
Assertividade para a produtividade:: Conhecer 

as atitudes comunicacionais na relação com os outros; 
Identificar o perfil comunicacional; Identificar as expressões 
atitudinais eficazes e ineficazes e as suas consequências; 
Desenvolver a atitude assertiva; Saber escutar; Colocar-se em 
sintonia: as técnicas que permitem compreender os diferentes 
pontos de vista; Saber questionar para obter informação 
pertinente; Estimular a comunicação construtiva: utilizar a 
reformulação; Saber dizer “não” assegurando a relação; 
Desenvolver a autoconfiança e o autodomínio; 

Módulo 2- Os comportamentos que  
dificultam a comunicação total: 
Saber lidar com os comportamentos passivos, agressivos  
e  manipuladores; Potenciar nos outros atitudes facilitadoras  
do entendimento mesmo em situações difíceis;  Respeitar e  
conquistar o respeito dos outros; Substituir uma linguagem  
negativa por uma linguagem construtiva; Desenvolver uma  
postura construtiva nas relações de trabalho: abertura,  
disponibilidade e tolerância; 

Módulo 3 – Afirmar-se nos Conflitos: Os 

sentimentos de defesa e de ataque e as suas consequências nas 
relações inter-pessoais; Utilizar um método que permita 
transformar a critica em informação útil; Os pontos chave que 
permitem criticar positivamente e exprimir opiniões e reacções 
negativas de forma construtiva; As técnicas que permitem lidar 
com a critica destrutiva e mal intencionada; Prepare-se para um 
diálogo difícil, utilizando o método “DESC” de Bower; 

Módulo 4 – Saber  
utilizar  
a negociação e o  
compromisso 
Adoptar comportamentos de  
“ganhar-ganhar”; Potenciar a  
atitude afirmativa nos outros  
para  facilitar a negociação;  
Assegurar a mediação e treinar  
a  construção de soluções  
negociadas; 

Inscrição: 
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Módulo 1- Word  

Processador de Texto 

1. O que é o Word?  
Aprender as funcionalidades do software de 
processamento de texto. 
 

2.Iniciar e sair do Word.  
Aprender a iniciar e a sair do processamento  
de texto. 
 

3.Representação gráfica do  
interface do Word.  
Aprender as operações básicas do Word. 
 

4. Guardar e abrir um documento. 
Aprender aguardar e abrir um documento. 
 

5. Editar um documento. 
Aprender a editar um documento guardado  
anteriormente. 
 

6. Escrever e Formatar um  
Documento. 
Aprender a aumentar o tamanho e adicionar  
cor ao texto. 
 

7. Editar uma carta. 
Aprender a tornar a carta mais fácil de ler. 
 

8. Verificar o esquema de  
impressão. 
Aprender a verificar a imagem inteira antes  
de imprimir. 
 

9. ACÇÃO! Criar um documento  
com  o Word. 
Aprender a criar um documento tendo em  
conta todas as funcionalidades  
anteriormente apreendidas. 

Objectivos: No final deste curso, os 

formandos conseguem criar e manipular 
documentos Word, Excel, PowerPoint quer em 
termos de informação, quer em termos de 
formatações, personalizar impressões e imprimir. 

Formas de Organização: 
NTRA-EMPRESAS ,Formação presencial / em sala. 

Modalidade da Formação: 
Técnica . 

Metodologia da Formação: 
•Métodos pedagógicos activos e interactivos com ênfase no trabalho 
de grupo. 

Metodologia de Avaliação : 
•Avaliação da reacção da satisfação dos destinatários. 
•Acompanhamento dos resultados. 
•Avaliação do impacto da formação. 
. Local, Data, Horário e Duração: 
•3 DIAS ÚTEIS ; 09:00H às 18:00h  24H 
•LISBOA / LUANDA 
. 
. Recursos Materiais: 
•Responsabilidade do Cliente: Sala de Formação, Videoprojector, 
ecrã de projecção ou parede branca, flipchart, canetas, 5 
computadores com sistema operativo Microsoft Office 2007. 
•Responsabilidade Training Care: computador portátil. 
. 
. Recursos Pedagógicos: 
•É fornecido aos participantes o Manual de Formando. 
 
Formador(a): 
•Dra. Sónia Karitsis – Formadora certificada 
 
 

Curso Informática Básica 

Módulo 2- Excel  Folha 

de Cálculo 

1. O que é o Excel?  
aprender as funcionalidades do software de 
folhas de cálculo. 
 

2.Iniciar e sair do Excel 
Aprender a iniciar e a sair da folha de cálculo. 
 

3.Representação gráfica do  
Utilizador Excel. 
Aprender as operações básicas do Excel. 
 

4. Guardar e abrir uma folha de  
cálculo. 
Se conseguir efectuar esta acção, poderá  
prosseguir com o seu trabalho. 
 

5. Criar uma tabela. 
Aprender a criar uma tabela através do Excel. 
 

6. Escrever e Formatar um  
Texto. 
Aprender a aumentar o tamanho e adicionar  
cor ao texto. 
 

7. Criar dados de “série”. 
Aprender a criar comandos utilizados com  
frequência no Excel. 
 

8. Verificar o esquema de  
impressão. 
Aprender a verificar a imagem inteira antes  
de imprimir. 
 

9. ACÇÃO! Criar um livro de contas  
pessoais com o Excel. 
Aprender a criar um livro de contas tendo em  
conta todas as funcionalidades do Excel. 

Módulo 3- PowerPoint 
1. O que é o PowerPoint? 
2.Representação gráfica de Interface  do  
Utilizador PowerPoint. 
3.Iniciar e sair do PowerPoint. 
4. Abrir e guardar uma apresentação. 
5. O que é uma caixa de texto? 
6. Formatar texto. 
7.Adicionar um slide. 
8.Verificar o esquema de impressão. 
9. Reproduzir uma apresentação. 
10. Acção! Criar um album de fotografias/imagens  
com o PowerPoint 

PROGRAMA 

trainingcare@trainingcare.pt - INSCRIÇÃO 
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Programa Melhorar a  

Produtividade pela 
Assertividade 

MÓDULO 1. CONHECER OS 
PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO E O 
SEU IMPACTO NO RELACIONAMENTO 
HUMANO: 
•Conhecer as suas atitudes 
comunicacionais na relação com os 
outros. 
•Identificar o seu perfil comunicacional. 
•Identificar as expressões e atitudes 
eficazes e ineficazes e as suas  
consequências. 
•Desenvolver a atitude assertiva. 

MÓDULO 2. UTILIZAR AS TÉCNICAS DA 
ASSERTIVIDADE PARA PROMOVER UM 
CLIMA DE TRABALHO PRODUTIVO: 
•Saber escutar.  
•Colocar-se em sintonia: as técnicas 
que permitem compreender os 
diferentes  
pontos de vista. 
•Saber questionar para obter a 
informação pertinente. 
•Estimular a comunicação construtiva: 
utilizar a reformulação. 
•Saber dizer não assegurando a relação. 
•A relaxação muscular. 
•Desenvolver a autoconfiança e o 
autodomínio. 
•Estimular o sentimento de cooperação 
e colaboração. 

MÓDULO 3. COMO LIDAR COM 
COMPORTAMENTOS  QUE DIFICULTAM A 
COMUNICAÇÃO E O ENTENDIMENTO: 
•Saber lidar com os comportamentos 
passivos, agressivos e manipuladores. 
•Potenciar nos outros atitudes facilitadoras 
do entendimento mesmo em  
 situações difíceis. 
•Respeitar e conquistar o respeito dos 
outros. 
•Substituir uma linguagem negativa por 
uma linguagem construtiva. 
•Desenvolver uma postura construtiva nas 
relações de trabalho: abertura,   
disponibilidade e tolerância. 

MÓDULO 4. SABER AFIRMAR-SE 
TRANQUILAMENTE NUMA SITUAÇÃO DE 
CONFLITO: 
•Os sentimentos de defesa e ataque e as 
suas consequências nas relações 
interpessoais. 
•Utilizar um método que permita 
transformar a crítica em informação útil. 
•Os pontos chave que permitem criticar 
positivamente e exprimir opiniões e 
reacções negativas de forma construtiva. 
•As técnicas que permitem lidar com a 
crítica destrutiva e mal intencionada. 
•Preparar-se para um diálogo difícil, 
utilizando o método "DESC" de Bower. 

MÓDULO 5: SABER UTILIZAR A NEGOCIAÇÃO 
QUOTIDIANA E O COMPROMISSO REALISTA 
PARA GERIR OS CONFLITOS: 
•Adoptar comportamentos ganhar-ganhar. 
•Potenciar a atitude afirmativa nos outros 
para facilitar a negociação. 
•Assegurar a mediação e treinar a construção 
de soluções negociadas. 

MÓDULO 6.: OS TRÊS PILARES DA 
EXCELÊNCIA INTERPESSOAL: 
•A influência como alavanca da excelência. 
•Construir a sua estratégia de rede. 
•Aplicar as suas qualidades pessoais. 
•Desenvolver a eficácia das suas relações. 

MÓDULO 7: CLARIFICAR A SUA ESTRATÉGIA 
DE INFLUÊNCIA INTERPESSOAL: 
•Criar o mapa da sua rede. 
•Especificar o seu nível de influência. 
•Definir objectivos precisos. 

MÓDULO 8: CONHECER-SE MELHOR PARA 
COMUNICAR MAIS EFICAZMENTE: 
•Estar consciente dos seus pontos fortes e 
das suas áreas de desenvolvimento. 
•Limitar as suas acções ineficazes. 
•Aplicar o seu sistema de valores. 
•Inspirar confiança entre os seus colegas. 
•Reconhecer que todas as pessoas são 

diferentes. 
 

Modalidade da 
Formação:  

Comportamental 
Metodologia da 

Formação:  
Métodos pedagógicos 
activos e interactivos 

com ênfase no trabalho 
de grupo, debates, 

simulações e estudos 
de caso – o nosso 

modelo step by step - . 
Metodologia de 

Avaliação:  
Avaliação da reacção 

dos formandos. 
Acompanhamento de 

resultados.  
Avaliação da eficácia da 

formação. 
Local, Data, Horário e 

Duração:  
Lisboa / luanda. 

5 dias -  20 horas 
Formador(a):  

Dra.   Sónia  Karitsis  
 Formadora  certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Programa 
Iniciativa & 

ProActividade 
Objectivos: Este curso tem como objectivo desenvolver as seguintes competências: Visão 

empreendedora; Espírito empreendedor. Proatividade e reatividade; Diagnóstico do nível de 
desenvolvimento da proatividade; Entender a diferença entre iniciativa, proatividade e 
reatividade, além das suas vantagens e desvantagens;  Melhorar a capacidade de pensar 
proativamente e implementar ações de forma antecipada; Aperfeiçoar a capacidade de análise 
de consequências para solucionar problemas e propor melhorias dentro de cenários pré-
definidos; Capacitar atitudes que impulsionam e implementam ações de forma antecipada e 
proativa com espírito empreendedor; Princípios úteis para a iniciativa; Transformar objetivos em 
planos de ação; Superar obstáculos ao lidar com cenários imprevisíveis; 

MÓDULO 1 -  A GESTÃO PROACTIVA 
•As oito capacidades da empresa proactiva; 
•Mentalidade proactiva versus Mentalidade 
reactiva; 
•Os quatro pilares da gestão proactiva: Gestão do 
comportamento proactivo; Gestão da inovação 
proactiva; Gestão da Incerteza; Gestão do futuro-
hoje; 
•Abrindo as portas para o acaso proactivo; 

MÓDULO 2- O ERRO E A PROACTIVIDADE 
•As cinco regras para aprender com o erro de 
percurso; 
•Matriz de atitudes em relação ao erro: Atitude 
intimidadora; Atitude construtiva; Atitide 
correctiva; Atitude permissiva; 
•Paradigma “Desconto do futuro”: Circuitos de 
recompensa imediata; Ditadura do curto-prazo; 
Capital impaciente; Balança da gestão; Cultura do 
longo-prazo. 

MÓDULO 3- AMEAÇAS À VISÃO PROACTIVA 
•Miopia estratégica; 
•Hipermetropia estratégica; 
•Estigmatismo estratégico; 
•Presbiopia estratégica; 
•O 7 pecados da empresa reactiva; 

MÓDULO 4- O MODO PROACTIVO DE AGIR 
•Tomada de iniciativa e orientação para a antecipação; 
•Restrição ao prescrito; orientação para a tarefa; 
•Identificação e caracterização das  fases do modo proactivo de agir; 
•A balança da gestão proactiva; 
•Desvendar a proactividade pessoal: Quais as características de um 
profissional proativo?; Como reconhecê-las ?; Que aspectos de nossa 
empresa podem estar  a inibir a proatividade pessoal?; Como, afinal, 
podemos desenvolver o comportamento proativo das pessoas? 
•Gerir a incerteza para agir proactivamente; 
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Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o 
nosso modelo step by step - . 
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de 
resultados.  
Avaliação da eficácia da 
formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  
 Formadora  certificada 
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GESTÃO E LIDERANÇA 

COMUNICAÇÃO 



Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho 
de grupo, debates, simulações e 
estudos de caso – o nosso modelo step 
by step -  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  
 Formadora  certificada 

PROGRAMA  
TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO 

Objectivos: Pretende-se com este curso: • Dotar os participantes com instrumentos e 
técnicas que permitam o planeamento e a execução de apresentações eficazes; • Capacitar 
os participantes para apresentações de projectos e conferências; • Desenvolver 
competências interpessoais e interpessoais; • Desenvolver competências de comunicação 
verbal e não-verbal 

MÓDULO 1- PLANEAMENTO DA 
APRESENTAÇÃO 
•Planeamento da Apresentação 
•Esquema da Apresentação 
•Introdução 
• Preparação 
• Assunto Central 
•Conclusões 
•Principais Dificuldades e Perigos 

MÓDULO 2- CONCEPÇÃO DA 
APRESENTAÇÃO 
•Principais Recursos Didácticos Utilizados 
• PowerPoint 
•Edição e Montagem de Vídeos 
•A importância dos Audiovisuais 
•Regras de Concepção de apresentações 
•Concepção Prática de uma Apresentação 
• Criação e Edição de vídeo 

MÓDULO 3- COMUNICAÇÃO EFICAZ 
•Comunicação Eficaz 
•Atitudes na Comunicação 
•A postura 
•Linguagem: Verbal e Não Verbal 
•Escuta activa 
•orador: Características e Técnicas  
•Gestão de Conflitos, Tempo e Stress 

MÓDULO 4- TÉCNICAS DE FALAR EM 
PÚBLICO  
•A arte de falar em público 
•O discurso 
•Clareza do discurso 
•Sequência do discurso 
•A voz 
•A Expressão Teatral 
•Tempo do discurso / pausas de interpretação 
•Interacção com o público 
•Marketing Pessoal 
•Emoções 
•Utilização de apresentações e meios audiovisuais  
• Motivar a audiência e captar a atenção Inscrição: 

trainingcare@trainingcare.pt  
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PROGRAMA  
FALAR EM PÚBLICO 

MÓDULO 2 – PREPARAR 
A COMUNICAÇÃO 
•Etapas do planeamento. 
•Organização da informação. 
•Tipos de estrutura. 
•Estratégias para motivar e 
argumentar. 
•Guião da comunicação e 
auxiliares de memória. 

MÓDULO 3 – A 
COMUNICAÇÃO NÃO 
VERBAL 
•Componente vocal. 
•Componente corporal. 

MÓDULO 4 – SELECCIONAR E 
PREPARAR OS AUXILIARES 
•Função dos auxiliares nas 
apresentações ao público. 
•Tipos de auxiliares. 
•Regras de utilização dos auxiliares, 
visuais, audiovisuais e multimédia. 

MÓDULO 5 – GERIR OS 
IMPREVISTOS 
•Como agir perante os 
imprevistos. 
•Como responder a perguntas e 
objeções. 
•Como lidar com interlocutores 
difíceis. 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos 
e interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso 
– o nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de 
resultados.  
Avaliação da eficácia da 
formação. 
Local, Data, Horário e 
Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a):  
Dra.   Sónia  Karitsis  
 Formadora  certificada 

MÓDULO 1 – GERIR O 
MEDO 
•Desmistificar o medo de falar 
em público. 
•Os benefícios do medo. 
•Desenvolver a autoconfiança. 
•Técnicas para controlar o 
medo. 

•Desmistificar o medo de falar em público; 

•Identificar os principais benefícios do medo; 

•Reconhecer os pilares da atitude 

autoconfiante; 

•Utilizar técnicas de autocontrolo e 

autodomínio; 

•Aplicar técnicas de respiração e 

relaxamento; 

•Identificar as características dos diferentes 

tipos de apresentações públicas; 

•Analisar o perfil da situação e caracterizar o 

público-alvo; 

•Definir objetivos da apresentação; 

•Identificar os principais cuidados a ter com 

a seleção e o tratamento da informação; 

•Avaliar o impacto da introdução e do 

encerramento numa comunicação; 

•Identificar diferentes formas de introdução 

e encerramento; 

•Estruturar a comunicação de acordo com  

os padrões mais utilizados; 

•Aplicar estratégias de motivação e 

argumentação; 

•Avaliar o impacto da comunicação não 

verbal; 

•Identificar os cuidados a ter com a 

colocação de voz e com a entoação das 

palavras; 

•Conceber um guião de ação e auxiliares de 

memória; 

•Identificar os principais tipos de auxiliares; 

•Conceber auxiliares de apresentação de 

acordo com as regras e cuidados de 

utilização específicos; 

Objetivos: 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Programa  
Técnicas de 

Comunicação 
Módulo 1- Introdução à Comunicação 
da Relação: 
•Componentes do processo de comunicação  
•Funções e tipos da comunicação . 
•Dificuldades no processo de comunicação e 
como ultrapassar tais dificuldades. 
•O processo de comunicação humana. 
•As linguagens e códigos usados. 
•O incrível e subtil impacto da comunicação 
não verbal. 
•Hábitos e tendências comportamentais. 
•Solução dos conflitos entre os diferentes 
estilos. 
•Autoconhecimento e convivência com 
paradoxos. 

Módulo 2- Assertividade: 
•Conceito de assertividade, vantagens em 
ser assertivo. 
•Escuta activa / escuta dinâmica 
•Atitudes: Passiva, agressiva, manipuladora 
e assertiva. 
•Assertividade como estilo de comunicação. 
•Razões para utilizar a comunicação 
assertiva. 
•Como aplicar a assertividade . 

Módulo 3- Comunicação -Emissão e 
Recepção de Mensagens: 
•O real sentido da mensagem 
•Juízos e valores pessoais 
• Argumentos 
•Importância do ouvir 
•-Factores que interferem no ouvir 
• Desenvolvimento da capacidade de 
ouvir 
• A importância do feedback  
• Dificuldades em dar feedback 
•-Dificuldades em receber feedback 
•Comunicação verbal:  - articulação da 
fala; - ritmo de fala; - uso adequado da 
voz; - vocabulário; - objectividade. 
•Comunicação não - verbal: - postura ;- 
gestos;  - expressões faciais; - contacto 
visual. 
• Perfil comunicativo do receptor. 
•Comunicação direccionada ao receptor. 

Módulo 4- Técnicas de 
Comunicação Eficaz: 
•Escuta Activa. 
•Questionação. 
•Feedback. 
•Reformulação. 
•Clarificação. 
•Assertividade. 

Módulo 5- Argumentação Eficaz de Forma 
Persuasiva: 
•Identificar as características da argumentação 
•Determinar e ter em conta as variáveis de uma situação 
de argumentação. 
•Compreender os aspectos psicológicos dos interlocutores. 
•Preparar a sua argumentação. 
•Dominar as Tácticas de Argumentação 
•Escolher os tipos de argumentos apropriados. 
•Avaliar a força e a fraqueza dos seus argumentos. 
•Antecipar as objecções. 
•4.Argumentar nas Situações de Negociação 
•Escolher a atitude adaptada em função do contexto. 
•Utilizar as técnicas para persuadir: 
•A sincronização, os acordos parciais, a apresentação das 
vantagens. 
•Desenvolver o seu sentido de escuta e de resposta. 
•Identificar os mecanismos de manipulação. 
•Escolher um modo de contestação pertinente 

Módulo 6- Sucesso Pessoal Utilizando o PNL: 
•PNL – Programação NeuroLinguística 
•O que é a PNL ? 
•O Modelo PNL e os seus campos de aplicação. 
•Os pressupostos da PNL e a sua filosofia de base 
•Influência, Distinção entre influência e manipulação 
criando um clima Ganhar –Ganhar. 
•A potencialidade das metáforas. 



Módulo 7- A importância da 
Comunicação escrita: 
•Abordar a Linguagem Oral x Escrita. 
•Prevenir os erros e as consequências de 
uma Expressão Escrita Ineficaz: a auto-
critica, reparação do erro, método 
sistemático de  Revisão. 
•Nível sócio cultural da mensagem. 
•Escrever a partir do ponto de vista do 
Cliente interno ou externo. 
•As etapas para escrever focalizado no 
cliente interno e externo. 
•Definir o propósito da comunicação. 
•Definir a ideia central ou a mensagem 
fundamental.  

Módulo 8- Os oito métodos de 
desenvolvimento da expressão escrita: 
•Método por Importância. 
•Método por Cronologia. 
•Método por Processo. 
•Método Espacial. 
•Método por Contrate. 
•Método do específico para o geral e vice-
versa. 
•Método Analítico. 
•Método especial. 

Módulo 10- Praticar activamente as técnicas de 
criatividade pessoal ou em grupo: 
•Técnica dos 3 desejos. 
•Técnica da matriz da descoberta. 
•Técnica dos contrários. 
•Técnica uma palavra ao acaso. 
•Técnica do brainstorming. 
•Técnicas de avaliação das ideias: O check -list; PCI; 
•A tábua de avaliação; A matriz dupla. 

Módulo 9- A mensagem escrita Activa 
e Receptiva: 
•Desenvolver a mensagem de acordo com os 
objectivos. 
•Mensagem organizada. 
•Focalizada no público-alvo. 
•Desenvolvimento planeado. 
•Mensagem com estrutura. 
•Mensagem com clareza. 
•Mensagem com lógica. 

Módulo 11- Six Thinking Hats, Segundo a metodologia 
de Edward de Bono 
•Método de pensamento tradicional versus pensamento paralelo. 
•Os seis chapéus do pensamento como técnica 
alternativa e de resultados inovadores. 
•Benefícios pessoais e organizacionais dos seis chapéus do 
pensamento. 
•4 Conceitos gerais sobre os seis chapéus do pensamento. 
•Uso dos chapéus - individual e sequencial. 
•Distinguir os diferentes  elementos do pensamento -Chapéus 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e interactivos 
com ênfase no trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o nosso 
modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   
Formadora  certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
 

Programa  
Técnicas de 

Comunicação 
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TÉCNICAS  EXPRESSÃO ESCRITA 

MÓDULO 1: A IMPORTÂNCIA DA 

COMUNICAÇÃO ESCRITA: 
-Abordar a Linguagem Oral x Escrita. 

-Prevenir os erros e as consequências de uma  

Expressão  Escrita  Ineficaz: a auto-critica, reparação  

do erro, método sistemático de  Revisão. 

MÓDULO 2: NÍVEL SÓCIO CULTURAL 

DA  MENSAGEM: 
-Escrever a partir do ponto de vista do Cliente 

-As etapas para escrever focalizado no cliente interno e 

externo. 

-Definir o propósito da comunicação. 

-Definir a ideia central ou a mensagem fundamental.  

-Confirmar a estratégia da mensagem para atingir o que 

pretende. 

MÓDULO 3: AS 4 ESTRATÉGIAS DA 

EXPRESSÃO ESCRITA: 
-Como começar a escrever com eficiência. 
-Estratégia 1- Questionar; Estratégia 2- Lógica;  
Estratégia 3-  Planeamento;  
Estratégia  4-Escrever livremente; 

MÓDULO 5: OS OITO 

MÉTODOS DE 

DESENVOLVIMENTO DA 

EXPRESSÃO ESCRITA: 
1)Método por Importância;  
2)Método por Cronologia; 
3) Método por Processo; 4)Método 

Espacial; 5)Método por Contrate; 6) 

Método do específico para o geral e 

vice-versa;  

7) Método Analítico e 8) Método 

espacial; 

MÓDULO 4: A MENSAGEM ACTIVA E 

RECEPTIVA: 
-Desenvolver a mensagem de acordo com os objectivos. 

-Mensagem organizada, focalizada no público-alvo, 

desenvolvimento planeado, mensagem com estrutura, 

clareza e lógica. 

MÓDULO 6: O PLANO DE 
COMUNICAÇÃO ESCRITA: 
-Redigir a mensagem inicial; 
Estabelecimento de metas; Geração 
de ideias; Selecção e organização de 
ideias. 
-Desenvolvimento da mensagem: 
Parágrafos, enumeração, causa-
efeito, explicação. 

MÓDULO 7: O CONTEÚDO E ESTILO DA MENSAGEM: 
-Definir o conteúdo da mensagem: colocar a mensagem em foco; Rever a 
clareza da mensagem; orientar a mensagem para a acção. 
-Definir o estilo da mensagem: elaborar uma mensagem com impacto 
visual; manter a sintonia do “tom” da mensagem com o destinatário; 
adoptar uma escrita activa; verificar os objectivos do texto; efectuar uma 
revisão detalhada do texto. 

MÓDULO 8: A 
COMUNICAÇÃO POR E-
MAIL: 
- Princípios básicos da 
comunicação. 
-Como ser objectivo na redacção 
de mensagens. 
-A estrutura da mensagem 
conforme a sua finalidade: 
informar, relatar, expor um ponto 
de vista, fazer uma solicitação e dar 
retorno de uma solicitação. 
-A etiqueta do e-mail. 

MÓDULO 9: A 
COMUNICAÇÃO POR 
CARTA: 
-Etapas para a Elaboração de uma 
carta: Pensar, Listar, organizar e 
restringir. 
-A estrutura típica de uma carta: 
abertura, corpo e fecho. 
-A estrutura de uma carta de recusa  

MÓDULO 10:  AS ETAPAS PARA 
A ELABORAÇÃO DE 
RELATÓRIOS: 
-Como escrever um relatório: apresentar 
regras orientadoras para a elaboração de 
um relatório. 
-A função e a importância de um relatório 
eficaz. 
-Elementos constituintes de um relatório. 
-Estilos de redacção e estilos gráficos. 
-Funcionalidades úteis dos processadores 
de texto. 
-Compreender os princípios da redacção 
de introduções, conclusões e sumários 
executivos. 
-Reconhecer técnicas para organizar e 
explicar a sua informação. 
-Compreender técnicas para escrever 
frases claras e concisas;  
-Compreender como editar os seus 
documentos de forma eficaz 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
 

Objetivo: Garantir uma comunicação escrita eficaz 
Local, Data, Horário e Duração: Lisboa / luanda. 5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   Formadora  certificada 
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3.Soluções Training Care: 

Objetivos: Adquirir bons hábitos para lidar com as suas mensagens e também com as 
que são enviadas para os outros. 

MÓDULO 1- AS 

CARACTERÍSTICAS DO 

E-MALA: 

•Mister Urgência. 

•Caixa de entrada 

cheia. 

•Copia para todos. 

•Assuntos bizarros. 

•Correntes. 

•E-mails sem acção. 

•E-mails Longos. 

 

MÓDULO 2 -AS 

ESTRATÉGIAS PARA 

ENTRAR NO E-FICAZ: 

•Coisas complicadas use 

o telefone. 

•Evitar copiar para todos. 

•Poupe os olhos do seu 

leitor: 

•Simples 

•Objectivo 

•Focado 

•Tipográfico 

•Acção. 

MÓDULO 3- COMO 

ESCREVER E-MAILS 

EFICAZES: 

•Cuidar do Layout 

•Escrever pouco 

•Utilizar sub-tópicos. 

•Cuidado com Feed-

backs 

•E-mail é público. 

•Confirmação de leitura 

•Assunto 

•Cópia no oculto 

•Utilizar uma assinatura 

padrão. 

 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos 
e interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – 
o nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de 
resultados.  
Avaliação da eficácia da 
formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  
Karitsis   Formadora  
certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Programa  
Gestão e 
Organização  
de Reuniões 
Módulo 1- Relevância da 
Reunião 
•Necessidades e Pressupostos base. 
•Definição e distribuição de Papéis. 
•Condições necessárias à motivação. 

Módulo 2- Planeamento e 
Gestão da Reunião 
•Âmbito, Finalidade e Objectivos 
•Participantes, Meios, Recursos, 
Inputs e Outputs. 
•Convocatória e Agenda. 
•Eficácia e Produtividade da 
Reunião. 
•Resultados e follow-up de acções. 

Módulo 3- Liderança e condução 
de reuniões 
•Perfis e estilos de liderança – 
análise do impacto. 
•Técnicas de comunicação . 
•Gestão das intervenções dos 
participantes. 
•A venda de ideias ao grupo – 
metodologias. 
•Lidar com comportamentos difíceis  

Módulo 4- Gerir obstáculos à 
Tomada de Decisão para a 
produção de resultados 
condução de reuniões 
•Obstáculos à tomada de decisão  
•Competência, Capacidade, 
Informação Preparação, Consenso / 
Maioria, Envolvimento e Motivação, 
Conflito e interesse, Exequibilidade 
da decisão. 

Módulo 5- Organização da 
Reunião 
•Tipos de Reuniões. 
•Discutir projectos de equipas. 
•Reuniões departamentais ou inter – 
departamentais. 
•Reuniões de resolução de problemas. 
•Reuniões de partilha de informação. 
•Reuniões Pré-Agendadas versus 
Reuniões Imprevistas. 
•Orientações para Conseguir um 
Consenso. 
•Estratégias para Simplificar as 
Reuniões. 
•Como Dominar um Grupo 
Competitivo. 

Módulo 6- Os actores das Reuniões 
•Contribuinte Positivo e Negativo. 
•Colaborador Positivo e Negativo. 
•Comunicador Positivo e Negativo. 
•Desafiador Positivo e Negativo. 

Módulo 8- Avaliação e Follow-up 
da Reunião 
•Avaliação do desempenho da 
reunião. 
•Avaliação dos resultados da reunião 
•Árvore da análise de falhas em 
reuniões 
•A importância do follow-up para 
concretizar metas e atingir resultados. 
•7regras-chave e como aplicá-las para 
obter os melhores resultados. 

Módulo 7- Gestão de Conflitos 
em Reuniões 
•Estilos de gestão de conflitos. 
•Processo de resolução do conficto na 
reunião. 
•Mediação e tomada de decisão. 
•Diferentes formas de lidar com os 
conflitos durante a reunião: “perder-
perder”, ganhar-perder, ganhar-
ganhar”. 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e interactivos 
com ênfase no trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o nosso 
modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   Formadora  
certificada 

OBJETIVOS:  
Este curso tem como objectivo dotar os 
participantes dos conhecimentos e skill’s 
necessários para planearem e organizarem 
reuniões de forma eficaz, e desta forma, 
contribuírem para que cada reunião seja o 
mais produtiva possível. 
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PROGRAMA  PLANEAR , 
ORGANIZAR E CONDUZIR 
REUNIÕES INTERNAS 

Objectivos: 
•Reconhecer as Vantagens e 
Limitações das Reuniões como 
Instrumento de Trabalho; 
•Identificar os vários Tipos de 
Reuniões e utilizá-los consoante os 
Objectivos; 
•Utilizar Estratégias que permitam 
colmatar as Falhas mais comuns 
das Reuniões de Trabalho; 
•Saber gerir uma Reunião, 
definindo  
os Objectivos, a Agenda de 
Trabalho, seleccionar os 
Participantes e organizar os Meios 
Logísticos necessários; 
•Aplicar Estratégias que permitam 
Gerir Eficazmente as Reuniões de 
Trabalho, quer no Desempenho do 
Papel de Moderador, quer no de 
Participante; 

MÓDULO 1- REUNIÕES DE TRABALHO: Os aspectos Essenciais; Importância e 
Utilidade; Vantagens e Desvantagens; Tipos de Reuniões; desenvolver Novas 
Ideias; Persuadir para Tomar decisões participadas; Delegar Tarefas e 
Responsabilidades; 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho de 
grupo, debates, simulações e estudos de 
caso – o nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   
Formadora  certificada 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO 2- FALHAS COMUNS NAS 
REUNIÕES; Má Gestão do Tempo; Efeito 
de Conformidade; Condução Insegura ou 
Não Preparada; 

MÓDULO 3- REQUISITOS DE UMA REUNIÃO 
EFICAZ: Objectivos, Agenda; Selecção dos 
Participantes; Documentação; Logística; 

MÓDULO 4- ETAPAS FUNDAMENTAIS DE UMA 
REUNIÃO: A Preparação; O Desenrolar; O 
Encerramento; O Pós-Reunião; 

MÓDULO 5- O MODERADOR DA REUNIÃO; 
Responsabilidades; Competências Críticas 

MÓDULO 6- COMO GERIR BLOQUEIOS E OUTRAS 
SITUAÇÕES DIFÍCEIS; 

MÓDULO 7- COMO GERIR OS VÁRIOS TIPOS DE 
PARTICIPANTES; 

MÓDULO 8- ESTRATÉGIAS PÓS-REUNIÃO - como 
Assegurar que o Planeado e Acordado é Realizado; 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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GESTÃO E LIDERANÇA 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 



Objectivos:  
Conhecer todas as formas de comunicar e interagir; 
Conhecer os seus pontos fortes e os aspectos a 
melhorar na comunicação; Avaliar a importância da 
comunicação nas interacções pessoais; Caracterizar 
a importância do comportamento na relação 
interpessoal; 

PROGRAMA  A IMPORTÂNCIA DA 
COMUNICAÇÃO NAS RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 

Módulo 1- Identificar a importância da 
Comunicação: Reconhecer a 
inevitabilidade e a universalidade ; 
Caracterizar a comunicação como um 
processo contínuo; Interpretar a 
comunicação como partilha de 
significações entre os colaboradores; 
Explicar o papel determinante da 
comunicação no contexto organizacional; 

Módulo 2- Identificar os elementos da 
comunicação: definir a linguagem verbal e 
não verbal; Avaliar a importância da 
comunicação não verbal; explicar a 
importância do silêncio; avaliar os gestos 
na interacção; avaliar as expressões faciais 
e os movimentos corporais; avaliar a 
importância da roupa e dos adornos no 
processo de comunicação e interacção; 

Módulo 3- Enumerar os princípios da 
comunicação pessoal: definir e identificar as 
barreiras à comunicação; identificar os meios 
através dos quais se processa a comunicação; 
identificar e caracterizar os factores que 
intervêm na fidelidade da comunicação; 

Módulo 4- Descrever as funções da 
comunicação: analisar a importância do 
comportamento na relação interpessoal; 
interpretar os princípios gerais do 
comportamento; Melhorar o processo de 
comunicação; 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho de 
grupo, debates, simulações e estudos de 
caso – o nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   
Formadora  certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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PROGRAMA  O 
DESENVOLVIMENTO 
INTERPESSOAL 

Objectivos :  
Compreender a emergência do sujeito como 
produto da relação interpessoal; Identificar 
os mecanismos e a dinâmica pessoal e 
interactiva; Identificar os mecanismos 
responsáveis pela formação das primeiras 
impressões e do conhecimento que se 
adquire dos outros; 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e interactivos com 
ênfase no trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o nosso modelo 
step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   Formadora  
certificada 

Módulo 1- Relacionar a qualidade das 
relações interpessoais com o 
desenvolvimento do individuo; 

Módulo 2- Identificar os factores que 
afectam a qualidade das relações 
interpessoais; 

Módulo 3 -Identificar o processo de 
tomada de perspectiva social do 
colaborador; 

Módulo 4- Definir os diferentes níveis 
de estratégias de negociação 
interpessoal; 

Módulo 5- Definir o auto-conceito e 
auto-estima e especificar a sua formação 
e relacionar com o desempenho nas 
tarefas de trabalho; 

Módulo 6- Relacionar o efeito de 

expectativa com o auto-conhecimento e 
explicar a importância da confirmação e 
da informação da mensagem; 

Módulo 7- Identificar a importância das 
primeiras impressões e os factores que 
contribuem no relacionamento 
interpessoal; Relacionar a formação do 
fenómeno categorização nas primeiras 
impressões e identificar as suas 
disfunções; 

Inscrição: 
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MÓDULO 1–
AUTOCONHECIMENTO E 
CONSCIÊNCIA DE SI 
•Conceito de consciência. 
•Conceito de tomada de perspectiva 
social. 
•Importância do autoconhecimento e 
consciência de si no processo de 
relacionamento interpessoal. 
•Noção de autoconceito e de auto-
estima. 
•Principais factores associados à 
formação da personalidade dos 
indivíduos. 

MÓDULO 2 – A RELAÇÃO COM 
O OUTRO 
•Conceito de percepção social. 
•Factores externos e internos associados 
à percepção social. 
•Distorções decorrentes da percepção 
social: Caractegorização, Esteriótipia. 
•Noção de comportamentos defensivos. 
•Impacto da expectativa no 
comportamento individual e na relação 
com os outros. 
•Noção de imagem mental. 
•Etapas do processo de formação das 
imagens mentais. 
•Características dos estados psicológicos 
“pré-ocupado” e “nevoeiro psicológico”. 
•Efeito condicionante dos estados 
psicológicos. 
•Estratégias para melhorar o processo 
comunicacional. 
•Técnicas de “feed-back” e “escuta 
activa”. 

MÓDULO 3- ANÁLISE TRANSACCIONAL: OS 
DIFERENTES ESTADOS DO EU 
•Conceito de análise transaccional. 
•Diferentes estados do Eu e suas subdivisões. 
•Processo de formação dos diferentes estados do Eu e suas 
principais características comportamentais. 
•O impacto dos diferentes estados do Eu no relacionamento 
interpessoal. 

Programa Relações Interpessoais 

 

 

Objectivos Gerais: 
1-Definir o conceito de Consciência; 2-Reconhecer a tomada de perspectiva social como atitude fundamental no processo de 
relacionamento interpessoal; 3-Avaliar a importância do autoconhecimento e consciência de si no processo de 
relacionamento interpessoal; 4-Identificar as etapas de formação do autoconceito e da auto-estima; 5-Distinguir os principais 
factores associados à formação da personalidade dos indivíduos; 6-Reconhecer os factores externos e internos associados à 
percepção social; 7-Reconhecer as principais distorções decorrentes da percepção social; 8-Distinguir e caracterizar os 
principais comportamentos defensivos; 9- Avaliar o impacto da expectativa no comportamento individual e na relação com 
os outros.; 10- Identificar as etapas do processo de formação das imagens mentais; 11-Reconhecer estados mentais de “pré-
Ocupação” e “nevoeiro psicológico” como  factores condicionantes do relacionamento; 12- Identificar as principais 
estratégias para melhorar o processo comunicacional. 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e interactivos com 
ênfase no trabalho de grupo, debates, simulações e 
estudos de caso – o nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   Formadora  
certificada 
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Objectivos:  

Reconhecer os diferentes tipos de conflitos e 
identificar as estratégias mais adequadas para a 
sua gestão eficaz; Reconhecer as diferentes 
orientações ou estilos do relacionamento 
interpessoal; Conhecer as vantagens do estilo 
afirmativo; 

PROGRAMA O CONFLICTO  E O 
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o 
nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da 
formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   
Formadora  certificada 

Módulo 1- Distinguir a visão 
tradicional da visão actual do 
conflicto; 
Módulo 2- Indicar os vários 
tipos de conflitos; 

Módulo 3- Caracterizar os 
conflitos intra-pessoais e os inter-
pessoais; 
Módulo 4- Caracterizar o 
conflito organizacional; 

Módulo 5- Identificar as 
diferentes formas de lidar com 
os conflitos e identificar as 
habilidades para tratá-los; 

Módulo 6- Os estilos 
de comunicação: Avaliar 
a importância do acto de 
confiar na relação 
interpessoal; identificar 
e caracterizar o estilo 
agressivo, passivo, 
manipulador, auto-
afirmativo; 

Módulo 7 - Identificar 
as vantagens da 
comunicação afirmativa 
e caracterizar os 
“strokes” nas relações 
interpessoais; 

Inscrição: 
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Programa  
Gestão de Conflitos 

Módulo 1- Compreender a 
dinâmica relacional em situações 
de conflito  
•Tipos de conflitos nas empresas. 
•As relações de poder e o seu impacto na 
dinâmica relacional e na eclosão de conflitos. 
•Comunicação ineficaz como factor de 
conflito. 
•Relações de força: atitudes de ataque e 
defesa 

Módulo 2- 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. 
•Seleccionar os comportamentos chave e os 
meios práticos para reforçar uma atitude de 
base positiva. 

Módulo 3- Desenvolver as 
atitudes e comportamentos que 
facilitem a resolução dos 
conflitos  
•Fases do desenvolvimento dos conflitos. 
•A negociação como instrumento de 
ultrapassagem do conflito. 
•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. 

Módulo 4- Estratégias negociais  
•Caracterizar as situações de negociação na 
resolução de conflitos. 
•As principais estratégias de negociação:. 
•Escolher a sua estratégia. 
•Fazer escolhas adequadas e adaptá-las ao 
processo de negociação. 
•Avaliar a relação de poder. 

Módulo 5-  Técnicas de resolução 
de conflitos 
•Fases do desenvolvimento dos 
Reconhecimento, recompensa e motivação. 
•A disciplina positiva. 
•Técnicas de negociação. 
•Gestão de stress. 
•As 3 abordagens fundamentais na gestão de 
conflitos . 

Módulo 6-  Assertividade na 
gestão dos conflitos 
•Quais são os "clássicos" indicadores do 
comportamento passivo, agressivo e 
assertivo?. 
•Por que reagimos de forma passiva ou 
agressiva?. 
•Descobrir como argumentar através dos seus 
pontos fortes, sem se tornar agressivo . 
•Como controlar as suas emoções e o 
comportamento quando está  a ser criticado?. 

Módulo 7-  Controlar as Emoções 
• Porque é que as emoções como a raiva, 
medo e ansiedade se tornam determinantes 
em situações de trabalho ?. 
•Por que precisamos de emoções: por que não 
podemos contar apenas com a lógica para 
resolver problemas?  
•Como as emoções podem nos ajudar em 
situações difíceis no trabalho?. 
•Como lidar com as pessoas que manipulam as 
emoções?. 

Módulo 8-  Feed-Back Construtivo 
•Quais são os custos de evitar questões 
difíceis?  
•Como preparar o seu feedback para garantir 
que o foco não está no comportamento e 
personalidades. 
•Quais as palavras mais propensas para colocar 

os outros na defensiva.  

Objectivos: Identificar, mediar e gerir os vários tipos de conflitos .Actuar em 
momentos críticos face a reclamações – comportamentos a adoptar e a evitar. 
Estar sensibilizado para a importância de uma boa gestão dos conflitos. Aplicar as  
Técnicas de resolução dos conflitos. 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no trabalho 
de grupo, debates, simulações e 
estudos de caso – o nosso modelo 
step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   
Formadora  certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Programa 
Estratégias para 
Gerir Conflitos 

Objectivos: 1- Identificar os mecanismos psicológicos associados ao conflicto; 2-Definir Conflicto; 3-

Reconhecer as principais vantagens e inconvenientes dos conflictos; 4-Identificar tipos de conflicto; 5-
Distinguir as principais características dos conflictos intrapessoais; 6-Identificar as causas dos 
conflictos interpessoais; 7-Distinguir as causas objectivas das subjectivas nos conflictos interpessoais; 
8-Identificar os princípios básicos da estrutura organizacional; 9-Reconhecer a estrutura 
organizacional como fonte privilegiada dos conflictos; 10-Identificar as principais causas dos conflictos 
nas organizações; 11-Associar a mudança e as resistências pessoais como fontes de conflicto; 12- 
Relacionar Stress com Conflicto; 13-Identificar os pressupostos básicos para uma gestão eficaz dos 
conflictos; 14- Seleccionar as estratégias de acordo com a situação e a análise prévia; 15- Reconhecer 
alguns dos princípios fundamentais da negociação. 

MÓDULO 1 -  A NATUREZA 
DOS CONFLICTOS 
•Mecanismos psicológicos 
associados aos conflictos. 
•Noção de conflicto. 
•Vantagem e inconvenientes dos 
conflictos. 
•Tipos de conflictos. 
•Características dos conflictos 
intrapessoais e Interpessoais. 
•Principais causas dos conflictos 
interpessoais. 
•Factores subjectivos nos 
conflictos. 

MÓDULO 2- CONFLICTO 
ORGANIZACINAL 
•Princípios básicos da estrutura 
organizacional. 
•A estrutura organizacional como 
fonte privilegiada dos conflictos. 
•Principais causas dos conflictos nas 
organizações. 
•A mudança e a resistência à 
mudança nas organizações. 
•Implicações do Stress nos conflictos 
organizacionais. 

MÓDULO 3- A  ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO  
DE CONFLICTOS 
•Pressupostos básicos para uma gestão eficaz dos conflictos. 
•Formas de comunicação assertiva. 
•Etapas do processo de gestão de conflictos. 
•As estratégias de acordo com a situação e análise prévia. 
•Princípios fundamentais da Negociação. 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e interactivos com ênfase no trabalho de 
grupo, debates, simulações e estudos de caso – o nosso modelo step by 
step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   Formadora  certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
 

mailto:trainingcare@trainingcare.pt


Programa O GRUPO 
E AS RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 

Objectivos:  
•Compreender e avaliar a importância do 
grupo na dinâmica das relações 
interpessoais;  
•Melhorar a participação no grupo;  
•Reflectir sobre o tipo de participação que o 
caracteriza, como membro do grupo;  
•Avaliar a importância do grupo para o 
crescimento e o equilíbrio individual nos 
planos socio-afectivo e intelectual; 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos 
e interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso 
– o nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de 
resultados.  
Avaliação da eficácia da 
formação. 
Local, Data, Horário e 
Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  
Karitsis   Formadora  
certificada 

Módulo 1- Definição de grupo e 
caracterização das relações 
interpessoais no grupo de trabalho 
e espírito que nele se desenvolve; 

Módulo 2- Avaliar o número 
ideal de membros de um grupo de 
trabalho e a importância da sua 
coesão; Enumerar as vantagens e 
desvantagens que o grupo 
apresenta quando têm que 
trabalhar em conjunto; 

Módulo 3- Caracterizar as teorias 
e técnicas da dinâmica de grupos e 
enumerar as consequências da 
identificação do objectivo do grupo 
com as necessidades individuais; 

Módulo 4- Explicar a 
importância da ideologia 
do grupo e caracterizar o 
grupo eficaz e eficiente; 
Identificar e caracterizar 
os métodos de estudo da 
estrutura e do 
funcionamento dos 
grupos; 

Módulo 5- Identificar os 
comportamentos de um 
bom participante no 
grupo e as barreiras que 
impedem a comunicação 
no grupo; 

Módulo 6 - Identificar e 

caracterizar os vários 
comportamentos 
negativos do colaborador, 
quando inserido no grupo 
de trabalho; 
Caracterizar o grupo 
produtivo e maduro; 

Inscrição: 
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GESTÃO E LIDERANÇA 

GESTÃO DO TEMPO 
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Programa  
Gestão  

do Tempo e 
Prioridades 

Módulo 1 – Características pessoais 
relativamente à Gestão do Tempo:  

-Reconhecer as perspectivas chave face à gestão do tempo.  

-Clarificar o seu papel profissional relativamente à finalidade da 

sua função (missão).  

-Diagnosticar a utilização do seu tempo através dos 4 níveis de 

análise.  

-Identificar as suas dificuldades face à gestão do tempo e 

localizar os principais factores de desperdício de tempo.  

- Identificar e conhecer os cronofagos. 

Módulo 2 – Definição estratégica das 

prioridades: 
  

-Distinguir as duas dimensões chave para a definição de 

prioridades – a importância e a urgência. 

- Clarificar as prioridades em função da técnica ACET. 

Módulo 3 – O Stress e o Tempo: 
 

-Identificar o stress positivo e o negativo e as suas 

consequências na organização do trabalho pessoal.  

-Aprender a agir em vez de reagir. 

 -As estratégias de adaptação e controlo do stress 

Módulo 4 – A Delegação para a gestão do 

tempo:  
-Analisar as tarefas susceptíveis de serem delegadas. 

-Preparar as pessoas para a delegação.  

-Utilizar as quatro fases do processo de delegação . 

Módulo 6 – Ganhar tempo:  
-Desenvolver uma estratégia que permita optimizar as relações com o 

meio. 

-As 12 regras fundamentais para uma eficaz gestão de tempo. 

- Planificar as actividades com base nas prioridades.  

-A importância da planificação da actividade. 

Módulo 5- As 4 ferramentas de apoio à 

gestão do tempo: 
 

-Registo de tempos (time log). 

-Calendários/Agendas (calendars, schedules). 

-Gestores de Projectos (Project planners). 

-Lista de tarefas (To do lists, task managers). 

Módulo 7- A estruturação da rotina:  
-O nº de responsabilidades e a importância do planeamento. 

-Análise do estilo de organização pessoal: orientação para as tarefas 

versus orientação para as relações. 

-A organização do local de trabalho: a gestão da documentação e do 

espaço físico. 

-O planeamento como meio para atingir resultados: do planeamento 

diário ao anual. 

-A definição de objectivos e a congruência entre objectivos pessoais e 

organizacionais. 

-A Focalização no importante: distinguir o essencial do acessório. 
-Definir prioridades: Urgência versus importância. 
-Gestão de prioridades: o que fazer quando a agenda está cheia 
de prioridades? 
-A auto-disciplina. 

Módulo 8- Os desperdícios de tempo: 
-Como é que se perde tempo? 

-Os adiamentos e as interrupções. 

-Tratar situações não programadas. 

-A gestão de situações conflituosas. 

-A obsessão com a perfeição. 

-O detalhe é mesmo importante? Qualidade versus quantidade. 

-O cansaço físico e mental e repercussões a nível mnésico. 

Módulo 9- Reuniões de Trabalho:  
 

-Os aspectos Essenciais: Importância e Utilidade. Vantagens e 

Desvantagens. Tipos de Reuniões. 

- Desenvolver Novas Ideias: Persuadir para Tomar decisões 

participadas e Delegar Tarefas e Responsabilidades. 

-Como Gerir os Vários Tipos de Participantes. 

-Estratégias Pós-Reunião - como Assegurar que o Planeado e 

Acordado é Realizado; 

Módulo 10- Requisitos de uma Reunião Eficaz: 
-Objectivos, Agenda; Selecção dos Participantes; Documentação; 

Logística. 

-As etapas Fundamentais de uma Reunião: A Preparação, O 

Desenrolar, O Encerramento, O Pós-Reunião; 

-O Moderador da Reunião e suas Responsabilidades, 

Competências Críticas. 

-Como Gerir Bloqueios e Outras Situações Difíceis. 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o 
nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da 
formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   
Formadora  certificada 

Inscrição: 
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Módulo 1 – Organização e Planeamento:  

- Diferença entre “Estar Ocupado” e “Ser Eficaz”.  
-O Planeamento como Meio para conseguir Resultados. 
-Integração do Planeamento a Curto, Médio e Longo 
Prazo. 
-Seleccionar e fazer as Coisas Importantes.  
-Estratégias para Tarefas Menores.  
-Como Estabelecer Prioridades.  
-Tempo Ocupado e Tempo Disponível. 

Módulo 2 – O Cérebro como Recurso Principal: 
 Níveis Cerebrais. Razões de Cansaço e Ineficiência. 
-Energia: a sua relação com a Visão Global e o 
Controlo.  
-Memória e Recordação 

Módulo 3 – A Utilização de um Sistema de 
Resultados: 
 -Estabelecer Objectivos e Áreas-Chave.  
-Relação entre Objectivos de Longo Prazo e 
Planeamento Actual.  
-Adaptação dos Sistemas de Planeamento às 
Necessidades Individuais.  
-Como Integrar os Sistemas dos seus 
Colaboradores. 
-Técnicas de Produtividade relacionadas com o 
Tempo. 

Módulo 5 – Como Evitar os “Ladrões de 
Tempo”:  
 
-Identificar e lidar com os 
Desperdiçadores de Tempo  
-Dominar a Gestão do Telefone/ 
Telemóvel/-E-Mail.  
-Gerir o uso do e-Mail 
-Visitas imprevistas.  
-Eu próprio “Ladrão de Tempo”.  
-Atitude de adiar o Importante e fazer as 
pequenas coisas.  
- Gerir com Eficácia as Interrupções 
Diárias 
-Aprender a dizer “Não” 
-Saber Delegar 

Módulo 4- A Mesa de Trabalho: 
-Organização do Local de Trabalho no sentido de 
Melhorar a Produtividade.  
-Gestão da Documentação.  
-Gestão da Informação.  
-Gestão do Espaço 

Módulo 6- As Dimensões do Stress: 
 
- O que é o Stress.  
- Factores de Stress.  
- Efeitos Psicossomáticos do Stress 

Módulo 7- Factores Geradores de Stress 
e Qualidade de Vida:  
 
-Caracterização e Contextualização: Evite 
o Stress aos seus primeiros Sinais. 
-- Stress positivo e o Stress negativo: 
Consequências Vantajosas e 
Desvantajosas na organização do 
Trabalho. 
-– Dicas para aprender a Agir ao invés de 
Reagir. 
-– As Estratégias que permitem o 
Controlo do stress. 

Programa Gestão do Tempo e Stress 

Objectivos: 
Desenvolver nos 
participantes as 
competências inerentes a 
uma gestão eficaz do tempo 
na consecução dos 
objectivos pessoais e 
profissionais, proporcionar 
técnicas e instrumentos de 
planeamento, organização e 
controlo do tempo para 
uma optimização do 
desempenho da função, 
desenvolver competências 
de gestão de actividades, 
projectos e exigências 
múltiplas 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o 
nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da 
formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  
Karitsis   Formadora  certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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MÓDULO 1 – A IMPORTÂNCIA DE 
GERIR O TEMPO 
•Reconhecer a importância de realizar  uma 
gestão eficaz do tempo. 
•Definir conceito de tempo. 
•Identificar as características do tempo. 

Programa 
Organização  
do Tempo 

MÓDULO 2 – ANÁLISE CRITICA DA 
UTILIZAÇÃO DO TEMPO 
•Identificar a lei dos ritmos Biológicos. 
•Identificar as variantes e aplicação da lei de 
Parkinson. 
•Reconhecer os critérios habituais de 
distribuição do tempo. 
•Reconhecer os principais cronófagos ou 
dispersores do tempo. 
•Distinguir as sequências homogéneas de 
trabalho. 
•Reconhecer os sintomas associados à má 
gestão do tempo. 
•Identificar os benefícios associados à gestão 
eficaz do tempo. 
•Reconhecer e aplicar técnicas de 
autocontrolo e autodomínio. 

MÓDULO 3 – 
ESTRATÉGICAS PARA GERIR 
MELHOR O TEMPO 
•Identificar as etapas para 
implementar uma eficaz gestão do 
tempo. 
•Reconhecer as vantagens de pensar 
em termos de objectivos. 
•Definir objectivos pessoais e 
profissionais. 
•Reconhecer a importância de 
conciliar objectivos pessoais, 
profissionais e organizacionais. 
•Hierarquizar tarefas de acordo com 
as prioridades. 
•Avaliar o impacto da lei de Pareto 
nas actividades diárias. 
•Analisar as práticas de trabalho 
individuais. 
•Avaliar a organização do posto de 
trabalho. 

MÓDULO 4 – ETAPAS DO PLANEAMENTO 
• Identificar as principais dificuldades associadas ao planeamento. 
•Avaliar a importância do planeamento para a eficaz gestão do 
tempo. 
• Identificar diferentes tipos de planeamento. 
• Reconhecer as diferentes etapas do planeamento de acção. 

 

MÓDULO 5 – 
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS E 
TOMADA DE 

DECISÃO 
•Distinguir resolução de 
problemas e tomada de 

decisão. 
•Identificar as etapas para a 

tomada de decisão. 
•Reconhecer os cuidados a 
ter na tomada de decisão. 

 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o 
nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da 
formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   
Formadora  certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  

 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o 
nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da 
formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   
Formadora  certificada 

A TRIADE DO  TEMPO 
Objetivos: 
•Fornecer a base para o desenvolvimento de uma 
metodologia focada nas necessidades. 
•Mostrar a necessidade das mudanças pessoais para 
assumir um novo padrão de vida. 
•A tríade servirá de Indicador de resultados. 
•Envolver para produzir resultados. 
•Reflectir sobre o que está certo e o que precisa de ser  
mudado. 

•O poder dos sonhos. 

•O poder da escolha. 

•A escolha é nossa. 

•O poder da acção. 

•O tempo do conhecimento. 

•O tempo parou para a gestão  

do tempo. 

•A visão parcial da complexidade 

Do ser humano. 

•Falta de prática para gerir  

•conhecimento. 

•Visão vocacionada para o tempo individual. 

•O uso da tecnologia como acessório. 

•A falta de modelos distribuídos. 

•Uma nova era na gestão do tempo. 

•O tempo é uma trindade. 

•Identificar a tríade do tempo. 

•A esfera da importância. 

•A esfera da urgência. 

•A esfera das circunstâncias. 

•Composições perigosas da tríade do tempo. 

•O super-homem. 

•Homer simpson. 

•O equilibrista. 

•Soluções para a tríade do tempo. 

•A tríade ideal. 

•Diminuir a esfera da urgência. 

•Diminuir a esfera das circunstâncias. 

•Assumir a responsabilidade. 

•Os conceitos básicos. 

•Descarregar. 

•Planear. 

•Antecipar. 

•Estabelecer prioridades. 

•Equilibrar. 

•O símbolo da estrela. 

•As cinco fases: 

Identidade, metas, 

planeamento, 

organização, execução, 

•Ferramentas de 

aplicação da 

metodologia. 

•O desafio dos 21 dias. 

•O nosso papel. 

•Papeis desenvolvidos e 

rudimentares. 

•Os relacionamentos 

importantes. 

•Como identificar papeis e 

pessoas chave? 

•Analisar os papeis e 

relacionamentos. 

•Equilíbrio pessoal. 

•O corpo físico. 

•O corpo mental. 

•O corpo emocional. 

•O corpo espiritual. 

•O equilíbrio dos quatro 

corpos. 

•Missão pessoal. 

•A descoberta da missão. 
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GESTÃO E LIDERANÇA 

TRABALHO EM EQUIPA 



POPULAÇÃO-ALVO: Principiantes. 

Formas de Organização: 

Modalidade da Formação: 
Técnica . 

Metodologia da Formação: 

•Avaliação da reacção da satisfação dos destinatários. 
•Acompanhamento dos resultados. 
•Avaliação do impacto da formação. 
. 

•Instalações do Cliente – sala de formação.  2010 – 3 DIAS ÚTEIS 
•09:00H às 18:00h  24H 
. 
. 

Formador(a): 

Trabalho em  
Equipa 
Objectivos 

Gerais : 
1.     Proporcionar a 

aprendizagem de 
métodos e técnicas que 
permitam a resolução 
de problemas no 
contexto do trabalho 
em equipa. 

Módulo 1 
Identificar  
diferentes tipos de 
equipas. 

Módulo 2 
Normas da Equipa 

Módulo 3 
O modelo TORI 

Módulo 4 
As etapas de 
desenvolvimento de 
equipas. 

Módulo 5 
Características das 
equipas eficazes. 

Módulo 6 
Trabalhar como uma 
equipa vencedora 

Módulo 7 
Desenvolver uma auto-
estima elevada e 
competências assertivas 

Módulo 8 
Estratégias de 
comunicação 

Módulo 9 
Negociação, consensos 
para resultados 

Módulo 10 
Solução de problemas 
e tomada de decisão 

2. Aperfeiçoar as 
competências 
adequadas para 
trabalhar em 
equipa. 

 
3. Desenvolver 

competências 
decisivas para um 
bom 
funcionamento 
da equipa na 
coesão, 
criatividade e 
cooperação 
 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o 
nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de 
resultados.  
Avaliação da eficácia da 
formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  
Karitsis   Formadora  certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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POPULAÇÃO-ALVO: Principiantes. 

Formas de Organização: 

Modalidade da Formação: 
Técnica . 

Metodologia da Formação: 

•Avaliação da reacção da satisfação dos destinatários. 
•Acompanhamento dos resultados. 
•Avaliação do impacto da formação. 
. 

•Instalações do Cliente – sala de formação.  2010 – 3 DIAS ÚTEIS 
•09:00H às 18:00h  24H 
. 
. 

Formador(a): 

PROGRAMA TEAM WORK 

Objectivos: 
•Criar e desenvolver Equipas de 
 Elevada Performance, promovendo  um Espírito de 
Colaboração e  Compromisso entre os  seus Membros. 
•Conhecer Técnicas Eficazes para Gerir Pessoas e Situações 
Difíceis em contexto laboral. 
•Compreender o Impacto da Motivação no Rendimento dos 
Colaboradores e no seu Compromisso com os Resultados da 
Empresa 

 

Módulo 1- Somos 
uma Equipa? 
-Equipa vs Grupo. 
- Características de uma  
   Equipa Eficaz. 
- Factores de Sucesso da  
  Equipa 
 

Módulo 2- Temos 
uma Missão Clara e 
Partilhada? 
- Missão, Objectivos e  
   Prioridades. 
- Princípios de Acção da  
   Equipa. 
- Papéis dos Membros da  
  Equipa 

Módulo 3- 
Potenciamos o 
Desenvolvimento de 
Sinergias? 
-Coesão e Coerência. 
- Fenómenos de Grupo  
   relevantes para a Optimização  
   do Desenvolvimento da  
   Equipa. 
- Estádio de Desenvolvimento  
   da Equipa. 

 

Módulo 4- Como 
Funcionamos? 
 A Comunicação: 
.Bloqueios à Comunicação Eficaz  
  na Equipa. 
Estilos Pessoais de 
Comunicação. 
O Fluxo de Comunicação na 
Equipa. 
-Relacionamento:  
.Qualidade das Relações e 
Desenvolvimento da Equipa.  

-Estilos de Actuação Pessoais e 

Organizacionais. 
-Condições Facilitadoras e 
Inibidoras da Qualidade da 
Relação. 

- Gestão do Conflito: 
. Causas de Conflito na Equipa. 
-Estratégias de Resolução do   
  Conflito. 
-Atitudes e Comportamentos    
  facilitadores da Procura de   
  Soluções Conjuntas. 
- Tomada de Decisão: 
.-Processo de Tomada de Decisão na  
   Equipa. 
. Métodos de Tomada de Decisão. 
. Implementação das Decisões. 
- Resolução de Problemas: 
   Processo de Resolução de   
   Problemas na Equipa. 
.  Análise dos Principais Problemas   
   identificados pela Equipa 
 

Módulo 5- A 
Compreensão do 
Comportamento 
-As Razões de base que justificam o 
Comportamento. 
- O Impacto Emocional dos 
Comportamentos – no Próprio e nos 
Outros. 
- A Motivação e Encorajamento para 
a Alteração de Estilos de 
Comportamento Não-Produtivos.  
 

Módulo 6- O 
Desenvolvimento de 
Relações Positivas de 
Trabalho 
-A Adopção de uma Postura  
  Positiva no Relacionamento  
   com os Outros. 
- O Desenvolvimento de um  
   Ambiente de Trabalho com  
   Canais de Comunicação  
   Abertos, através de  
   Instrumentos de Feedback  
   Construtivo. 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
 

Módulo 7- A Gestão de 
“Pessoas Difíceis 
- O Reconhecimento de  
  Padrões    de  
   Comportamento  
   Negativos  e Agressivos. 
- A Compreensão e Gestão  
   da  Situação. 
- A Identificação das Razões  
  de base que justificam o  
  “Comportamento Difícil” e  
   como lidar com as   
   mesmas. 
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POPULAÇÃO-ALVO: Principiantes. 

Formas de Organização: 

Modalidade da Formação: 
Técnica . 

Metodologia da Formação: 

•Avaliação da reacção da satisfação dos destinatários. 
•Acompanhamento dos resultados. 
•Avaliação do impacto da formação. 
. 

•Instalações do Cliente – sala de formação.  2010 – 3 DIAS ÚTEIS 
•09:00H às 18:00h  24H 
. 
. 

Formador(a): 

Módulo 8- A Adopção de uma Postura 
Profissional, Confiante e Adequada 
-A Gestão de Feedback no Impacto da Comunicação Pessoal 
Recomendações para o Desenvolvimento de uma Postura 
Profissional Confiante e Adequada  
-Técnicas e Instrumentos a serem combinados e adaptados para 
a Criação de uma Solução Personalizada.  
 

Módulo 9- O Papel da Motivação no 
Compromisso das Pessoas e Equipas com os 
Resultados. 
-O Impacto da Motivação no Rendimento da Equipa e 
Colaboradores. 
- Teorias da Motivação e sua aplicabilidade na Gestão do 
Empenho e Compromisso. 
- Identificar e desenvolver no Quotidiano de Trabalho Condições 
Facilitadoras da Auto-Motivação. 
Reconhecer Sinais de Desmotivação e agir atempadamente na 
sua Compreensão e Resolução. 
- Gerir segundo uma lógica de Autoridade vs Lógica de 
Responsabilidade: diferentes Impactos na Motivação. 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o 
nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de 
resultados.  
Avaliação da eficácia da 
formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  
Karitsis   Formadora  certificada 

TEAM WORK 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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POPULAÇÃO-ALVO: Principiantes. 

PROGRAMA TEAMBUILDING 

Objectivos: 
 

•Identificar o campo de actuação da dinâmica de grupos. Identificar  as principais etapas de 
desenvolvimento da dinâmica de grupos. Definir Grupo e equipa de trabalho. Caracterizar os 
grupos com as diferentes tipologias. Distinguir vários tipos de grupos formais e informais. 
Identificar a estrutura de funcionamento de uma equipa de trabalho. Reconhecer a existência de 
diferentes papéis funcionais. Identificar os principais fenómenos comportamentais dominantes: 
competição vs cooperação. Identificar os principais factores de coesão e de destabilização de 
uma equipa de trabalho. Enumerar os principais benefícios e obstáculos ao trabalho em equipa. 
Distinguir as fases de desenvolvimento das equipas de trabalho. Identificar os principais factores 
associados à coesão. Reconhecer a importância da comunicação motivacional para o 
desenvolvimento de uma equipa. Avaliar o impacto da criação e utilização de sinergias de grupo 
para o desenvolvimento dos indivíduos, das equipas e da organização. 
 

MÓDULO 1- A DINÂMICA DOS 
GRUPOS 
•Conceito de dinâmica de 
Grupo. 
•Conceito de grupo. 
•Conceito de trabalho em 
equipa. 
•Características dos grupos 
formais e informais. 
•Grupos primários e 
secundários . 

MÓDULO 2- ESTRUTURA DAS 
EQUIPAS DE TRABALHO 
•Estrutura organizacional. 
•Normas e regras de grupo. 
•Papéis funcionais. 
•Competição e Cooperação. 
•Benefícios do trabalho em equipa. 
•Obstáculos ao trabalho em 
equipa. 
•Fases de desenvolvimento das 
equipas de trabalho. 
•Eficiência , eficácia. 

MÓDULO 3- RELAÇÕES INTERPESSOAIS E ESPIRÍTO DE EQUIPA 
•Factores de coesão. 
•Comunicação motivacional. 
•Comportamentos eficazes e comportamentos desviantes. 
•Q.I. de grupo. 
•Sinergias de grupo. 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da 
Formação:  
Métodos pedagógicos 
activos e interactivos com 
ênfase no trabalho de 
grupo, debates, 
simulações e estudos de 
caso – o nosso modelo 
step by step  
Metodologia de 
Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de 
resultados.  
Avaliação da eficácia da 
formação. 
Local, Data, Horário e 
Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  
Karitsis   Formadora  
certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Programa Equipas Vencedoras 
Objectivos: No final da formação o formando deverá ser capaz de: Aperfeiçoar as 
competências adequadas para trabalhar em equipa; Proporcionar a aprendizagem de 
métodos e técnicas que permitam a resolução de problemas no contexto do trabalho em 
equipa; Desenvolver competências  decisivas para um bom  funcionamento de uma  equipa 
na coesão, criatividade e cooperação 

Módulo 2- Normas de Equipa: 
 Todas as equipes, têm normas, regras, directrizes que norteiam 
o comportamento dos membros do grupo. As normas podem 
ser positivas e, assim ajudar a equipa a ser uma organização 
eficaz. As normas também podem ser contraproducentes. Quais 
são as vantagens e desvantagens em trabalhar como uma 
equipa? Porque razão as equipas falham? Quais são os 
propósitos de uma equipa? 

Módulo 3- O MODELO TORI : 
T –é de Confiança interpessoal e ausência do 
medo; O é de Abertura, partilha de informação, 
ideias, percepções e sentimentos; R é para a 
Realização, auto-determinação para executar 
como planeado;  I para a Interdependência, 
influência recíproca, responsabilidade 
partilhada e de liderança. Definir e redefinir 
metas e prioridades. Analisar a forma como 
alocar ou como o trabalho está a ser realizado, 
de acordo com os membros da equipa, papéis e 
responsabilidades. Analisar a forma como a 
equipa está a trabalhar.  Analisar a forma como 
o grupo lida com o acordo e como ele lida com 
conflitos e como grupo e membros  se 
relacionam entre si. 

Módulo 4- As Etapas de 
desenvolvimento de Equipas:  
Promover a confiança e a harmonia, explorando 
o jogo e estilo da equipa e o seu impacto na 
dinâmica. Desenvolver equipas confiantes: 
Honestidade: Integridade, sem mentiras, sem 
exageros.  Abertura: A vontade de partilhar e 
receber informações, percepções e ideias. 
Coerência: comportamento e respostas 
previsíveis ,tratar os membros da equipa com 
dignidade e justiça. O que se pode fazer para 
ajudar a equipa através de cada fase?; Como é 
possível criar um ambiente positivo na equipa?; 
Qual é o melhor ambiente para trabalhar em 
equipa?; Como é possível construir confiança 
numa equipa? 

Módulo 5 -Características das equipes 
eficazes:  
Definição de objectivos Claros, Informalidade, 
Participação , Ouvir ,Desentendimentos 
saudáveis, Decisões Consensuais, Comunicação  
Aberta,  Funções  e atribuições claras, Liderança 
Compartilhada, Relações Externas , Estilos 
diversificados, Auto-Avaliação e Auto-critica. 
Construir uma equipa, reconhecendo e 
explorando as doze características eficazes. 
Reconhecer os elementos-chave que movem 
uma equipa  através do envolvimento e 
capacidade na integração dos seus elementos 
constituintes. 

Módulo 1- Identificar diferentes tipos de equipas:  
O modelo tradicional; O modelo espírito de equipa; O modelo 
de vanguarda, O modelo Task Force. Liderança Compartilhada, 
Responsabilidade Mútua , Autoridade consciente, Acordo 
sobre metas.  

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – o 
nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos 
formandos. 
Acompanhamento de 
resultados.  
Avaliação da eficácia da 
formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  
Karitsis   Formadora  certificada 
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Programa Equipas Vencedoras 
Objectivos: No final da formação o formando deverá ser capaz de: Aperfeiçoar as 
competências adequadas para trabalhar em equipa; Proporcionar a aprendizagem de 
métodos e técnicas que permitam a resolução de problemas no contexto do trabalho em 
equipa; Desenvolver competências  decisivas para um bom  funcionamento de uma  equipa 
na coesão, criatividade e cooperação 

Módulo 6- Trabalhar como uma 
Equipa Vencedora: 
 Entender as várias reacções que uma 
equipa atravessa quando trabalha em 
conjunto: Step1: “eu acho boa ideia”, 
Step2 "Basicamente, eu também, Step3 
“tenho algumas reservas, Step4 "Eu não 
tenho opinião, Step5 "Eu não acho boa 
essa ideia, mas não quero comprometer o 
grupos, Step6 “Eu discordo, mas vou 
apoiar a decisão”, Step7 “Não quero ser 
um obstáculo, mas não vou estar 
envolvido na sua execução”, Step8 "Eu 
voto nessa propostas. 

Módulo 7- Desenvolver uma auto-
estima elevada e competências 
assertivas: Crescer na convicção da sua 

competência e ser merecedor de 
felicidade; Desenvolver algumas técnicas 
para construir uma primeira impressão 
positiva; Aprender a transformar 
pensamentos negativos em pensamentos 
positivos; Aprender a fazer pedidos aos 
outros para obter o que se deseja. 
Encontrar maneiras de se relacionar com 
os outros; 

Módulo 8 – Estratégias de comunicação:   
Identificar problemas comuns na comunicação; Desenvolver 
habilidades na colocação de perguntas que dão a informação 
que precisamos; Saber o que as mensagens não verbais dizem 
aos outros que o rodeiam; Desenvolver a escuta activa e a 
empatia nas relações com os outros; Melhorar a capacidade 
de lidar com situações difíceis e adoptar um comportamento 
positivo; 

Módulo 9- Negociação, consensos para 
resultados:  
Entender o processo de negociar e reconhecer a 
importância da preparação independentemente 
das circunstâncias. Identificar os diferentes estilos 
de negociação, as suas vantagens e desvantagens. 
Desenvolver estratégias para lidar com as tácticas 
justas e injustas. 

Módulo 10- Solução de problemas e tomada de 
decisões: Aumentar a consciência da equipa para os vários 

passos que tem que dar e adoptar as ferramentas adequadas 
para a resolução de problemas. Distinguir as “causas” e os 
“sintomas” para identificar a solução certa para o problema. 
Identificar as competências e estilos na tomada de decisão e 
resolução de problemas. Aumentar a capacidade de participar 
e comunicar para um processo colaborativo na resolução dos 
problemas de equipa. Saber as regras para decidir em prol da 
equipa. 



GESTÃO E LIDERANÇA 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 



Objectivos  Específicos: 
No fim deste Curso os participantes saberão: 
•Dominar os conceitos Inteligência, Emoção, 
razão e Pensamento. 
•Distinguir Emoções Pro-activas e Reactivas. 
•Gerir com mais facilidade os processos de 
Mudança. 
•Identificar competências do Líder eficaz. 
•Partilhar e manter as relações positivas. 

Destinatários: 
Este Curso destina-se até 15 participantes com 
funções de Chefia e enquadramento que 
queiram liderar as suas equipas tendo por base 
os princípios da Inteligência Emocional. 

Módulo 1 -INTELIGÊNCIA, EMOÇÃO 
E RAZÃO 
•Inteligência vs. Inteligências 
•Conceitos de Inteligência 
•Quociente Intelectual (QI) ou Quociente 
Emocional (QE) 
•Emoção, Razão e Pensamento 
•As Emoções Proactivas 
•Inteligência e Sucesso Pessoal e Profissional 

Módulo 2 -O FUNCIONAMENTO 
CEREBRAL E O DOMÍNIO DE SI 
PRÓPRIO 
•Hemisférios Cerebrais: Seu funcionamento. 
•Percepção e valorização dos sentimentos 
essenciais. 

Módulo 3 -O PROCESSO DE 
MUDANÇA DAS PESSOAS E DAS 
EQUIPAS 
• Ansiedade e Medos. 
•Gestão da Frustração e Auto-Afirmação. 
•O Relacionamento da Confiança. 
•A clarificação das decisões. 

Módulo 4 -GESTÃO E INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL 
•Competências e Traços do Líder eficaz. 
•A partilha e a manutenção das relações 
positivas.. 
•O Desenvolvimento da interacção e da 
entreajuda.. 
•O “aprender” a ouvir e a criar empatia. 
•A Gestão da Comunicação e dos conflitos. 

Programa Liderar e Gerir com Inteligência Emocional 

 

 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e interactivos com 
ênfase no trabalho de grupo, debates, simulações e 
estudos de caso – o nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   Formadora  
certificada 

Objectivos Gerais: 
Este Curso tem como objectivo dotar os participantes dos 
conhecimentos e skill´s que lhes permitam liderar e gerir 
utilizando o conceito de Inteligência Emocional. 
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A Inteligência  
Emocional  e a 
Função  
de Secretariado 

MÓDULO 2 -O Modelo de 
Competências da 
Inteligência Emocional 
•Conhecer o modelo de 
competências da IE de 
Goleman, Boyatzis e Mackie. 
•Compreender e Identificar 
as competências da 
Inteligência Emocional. 
•Analisar as Competências 
da IE de cada participante. 

Objectivos: 
•Compreender a importância da Inteligência 
Emocional na actividade.  
•Conhecer o modelo de competências da 
Inteligência Emocional de Boyatzis, Goleman e 
Mackie.  
•Analisar e Desenvolver as Competências da 
IE. Controlar as emoções.  
•Transformar os contactos profissionais em 
relações de confiança, reconhecendo as 
emoções do outro controlando as suas 
próprias emoções 

MÓDULO 3- Identificar situações 
profissionais em que é fundamental 
utilizar as competências da Inteligência 
Emocional: 
•Lidar com a adversidade e o fracasso. 
•Lidar com a crítica. 
•Desenvolver autoconfiança e a auto-
estima. 
•Conseguir o autodomínio. 
•Agir de forma Assertiva. 
•Conseguir a motivação necessária. 

MÓDULO 4 - O Modelo de Mudança 
Intencional 
•Conhecer e Compreender o modelo da 
Mudança Intencional de Boyatzis e 
utilizá-lo para o desenvolvimento e 
treino de competências de Inteligência 
Emocional 

MÓDULO 1 -Conhecer os 
benefícios da Inteligência 
Emocional para a actividade 
de secretariado 
•Compreender o conceito de 
inteligência emocional e a sua 
importância para a função. 
•Analisar o impacto da IE nas 
Organizações. 

Programa 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e 
interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso – 
o nosso modelo step by step  

Local, Data, Horário e 
Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  
Karitsis   Formadora  
certificada 

Metodologia de 
Avaliação:  
Avaliação da reacção 
dos formandos. 
Acompanhamento de 
resultados.  
Avaliação da eficácia 
da formação. 
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Aprender a 
Utilizar a 

Inteligência 
Emocional 

Objectivos Gerais: 
Este curso tem como objectivo 
sensibilizar os participantes para a 
importância da inteligência emocional e 
promover a capacidade adaptativa do ser-
humano através da inteligência 
emocional. 

Objectivos  Específicos: 
Pretende-se que os formandos iniciem a 
aquisição de competências 
comportamentais tais como: 
Comunicação eficaz; 
Empatia; 
Escuta activa; 
Gestão do medo; 
Gestão da raiva; 
Gestão da tristeza; 
Cultivar a vivência emocional positiva; 
Atitude optimista; 
Procura de suporte emocional e factores 
protectores de stress, junto das relações 
próximas e significativas 

Destinatários: 
Todos os profissionais com a 
responsabilidade directa ou indirecta de 
liderança que pretendam aprender gerir 
as suas emoções e obter um impacto 
positivo nos outros 

Modalidade da Formação: 
Comportamental 

Metodologia da Formação: 
Métodos pedagógicos activos 
e interactivos com ênfase no 
trabalho de grupo, debates, 
simulações e estudos de caso 
– o nosso modelo step by 
step -  

Metodologia de Avaliação:  
•Avaliação da reacção dos 
formandos. 
•Acompanhamento de 
resultados.  
•Avaliação da eficácia da 
formação. 

MÓDULO 1- A inteligência 
emocional e as suas 
características; 

Inteligência Tradicional vs 
Inteligência Emocional; 
Inteligências Múltiplas; 
Competências da Inteligência 
Emocional; 

MÓDULO 2- Empatia e 
Comunicação Eficaz 

Empatia; 
Empatica e Escuta Activa; 
Comunicação Não Verbal; 
Princípios da Comunicação Eficaz 

MÓDULO 3- Identificação e 
gestão das emoções 

Significado das Emoções; 
Modelo ABC de Gestão das 
Emoções; 
Dicas e Exercícios Práticos 

MÓDULO 4- Gestão da 
Raiva/Ira 

Estratégias; 
Como reinterpretar a situação 

MÓDULO 5- Gestão da 
Ansiedade/Medo 

Estratégias; 
Exercícios Práticos 

MÓDULO 6- Gestão da 
Tristeza/Frustração 

Conceito; 
Diferenças entre Tristeza e 
Depressão; 
Estratégias; 
Exercícios Práticos. 

MÓDULO 7- A importância do 
Optimismo 
Atitude Optimista; 
Optimista Vs Pessimista; 
A importância das Perguntas; 
Estratégia Optimista 

MÓDULO 8- A inteligência 
emocional em contexto de 
trabalho 
Gerir conflitos 
Avaliação e feedback inteligentes 
Estimular a inteligência emocional 
dos seus colaboradores 
Implementar estratégias 

PROGRAMA: 

Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   
Formadora  certificada 
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Programa Controlo Emocional 
Este curso tem como objectivo desenvolver as competências emocionais: 
1-Avaliar a importância da Gestão emocional; 2-Reconhecer o impacto das emoções  na vida pessoal e 
profissional; 3-Distinguir diferentes tipos de inteligência; 4-Identificar as principais características da inteligência 
emocional; 5-Distinguir Diferentes tipos de inteligência; 6-Identificas as principais competências associadas à 
gestão das emoções; 7-Aplicar estratégias para enfrentar bloqueios emocionais…. 

Módulo 1- A importância da 
Gestão das Emoções 
 
•Impacto das emoções na vida pessoal, 
profissional e social. 
•Conceito de inteligência intelectual, 
inteligência emocional e inteligências 
múltiplas. 
•Conceito de competência interpessoal e 
intrapessoal. 
•Conceito de controlo emocional. 

Módulo 2- Emoções 
Fundamentais 
 
•Definição de Emoção. 
•Distinção entre Emoção e Sentimento. 
•Emoções fundamentais ou Primárias. 
•Psicofisiologia das Emoções. 
•Características Fisiológicas, Cognitivas e 
Comportamentais da raiva, medo, alegria 
e tristeza. 

Módulo 3- Gestão das 
Emoções 
 
•Benefícios da Raiva, 
•Mecanismos de defesa da raiva. 
•Estratégias para lidar com os bloqueios 
emocionais decorrentes da raiva. 
•Funções vitais do medo. 
•Principais vantagens da alegria. 
•Formas de aproveitar adequadamente as 
vantagens da alegria. 
•Funções vitais da tristeza. 
•Estratégias para gerir eficazmente a 
tristeza. 

Módulo 4- As Emoções nas 
Relações com os Outros 
 
•O impacto das emoções no 
relacionamento interpessoal. 
•Técnicas de facilitação emocional: 
-Afiliação. 
-Empatia. 
-Escuta activa. 
-Calibragem. 

Modalidade da Formação:  
Comportamental 
Metodologia da Formação:  
Métodos pedagógicos activos e interactivos com 
ênfase no trabalho de grupo, debates, simulações e 
estudos de caso – o nosso modelo step by step  
Metodologia de Avaliação:  
Avaliação da reacção dos formandos. 
Acompanhamento de resultados.  
Avaliação da eficácia da formação. 
Local, Data, Horário e Duração:  
Lisboa / luanda. 
5 dias -  20 horas 
Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   Formadora  
certificada 
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GESTÃO E LIDERANÇA 

CALL-CENTER 



Página 80 

Objetivos:  
Aprender as melhores técnicas para gerir um call center. 

Módulo 1- Atendimento 

Genial 

•Os factores que influenciam e 
determinam o sucesso no atendimento. 
•Os índices de fidelidade dos Clientes. 
•Capacidade de ouvir com eficiência. 
•As técnicas activas de ouvir durante o 
atendimento e durante o feed-back. 
•Como lidar com as reacções dos 
Clientes. 
•-Identificar as diferentes reacções e 
entender as suas razões. 
•-O conceito das 3 esferas: a 
importância do equilíbrio entre valores 
pessoais, pensamentos e acções 
profissionais. 
•A excelência começa por uma mudança 
de atitude. 
•O perfil do profissional de call-center. 
•Capacidade de trabalhar em equipa: 
Estilo colaborador, estilo contribuinte, 
estilo comunicador, estilo desafiador. 
•Os factores que influenciam a 
comunicação: Aspecto emocional, 
linguístico, vocabulário, objectividade, 
clareza, abordagem positiva e negativa, 
as frases que devem ser evitadas. 
•As atitudes que contribuem para a 
excelência:  
Atitude 1- Proactividade. 
Atitude 2- Humildade. 
Atitude 3- A táctica do “ganha-ganha”. 
Atitude 4- empatia. POPULAÇÃO-ALVO: Colaboradores que 

trabalham no Call-Center 

Módulo 2- Recepção de 

Chamadas 

•As etapas do Telemarketing Activo:  
1-Identificar a pessoa.  
2- Apresentar a EMPRESA/Operador. 
3- Motivo da Chamada e  
despertar interesse no  Cliente . 
4- Permissividade. 
5- Qualificar as necessidades. 
6- Apresentar as soluções da empresa 
7- Efectuar o Fecho com segurança. 
8- Identificar Objecções. 
9- Superar as Objecções. 
10- Fecho do Pedido. 
11- Emergenciar a decisão. 
12- Encerrar. 
•Técnicas de abordagem: APONTE: 
Atitude; Pesquisar, Oferecer,  
Neutralizar Trazer Estreitar.  

Módulo 4- Atitudes que 

dificultam a comunicação 

Step  by   Step 

Módulo 3- Feed-back 

Genial 

•A influência da diversidade e a 
importância do feed-back. 
•Como tornar o feed-back eficiente? 
•Personalização do feed-back: Estilo 
Pensador, Estilo Sociavel, Estilo 
Amigável. 
•As diferentes reacções dos 
operadores ao Feed-back de 
atendimento. 
•As 8 atitudes para um feed-back 
com excelência. 

•Saber lidar com os comportamentos passivos, 
agressivos e manipuladores. 
•Potenciar nos outros atitudes facilitadoras do 
entendimento mesmo em situações difíceis.   
•Respeitar e conquistar a confiança dos 
outros.  
•Substituir uma linguagem negativa por uma 
linguagem construtiva.  
•Desenvolver uma postura positiva nas 
relações de trabalho através da abertura, 
disponibilidade e tolerância. 

Módulo 5- Saber afirmar-se 

numa situação de conflicto 

•Os sentimentos de defesa e de ataque e as 
suas consequências nas relações inter-
pessoais. Utilizar um método que permita 
transformar a critica em informação útil. 
•Os pontos chave que permitem criticar 
positivamente e exprimir opiniões e reacções 
negativas de forma construtiva. 
•As técnicas que permitem lidar com a critica 
destrutiva e mal intencionada. 
•Preparar-se para um diálogo difícil, utilizando 
o método “DESC” de Bower;  
•Adoptar comportamentos de “ganhar-
ganhar” e potenciar a atitude afirmativa nos 
outros para facilitar a negociação. 
•Assegurar a mediação e treinar a construção 
de soluções negociadas; 

CALL CENTER GENIAL 
Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Módulo 6- Atendimento 

de Reclamações 

•A importância da Satisfação dos 
Clientes. Obter e perder Clientes. 
•Processamento de reclamações verbais 
e escritas. 
•Atitude positiva relativamente ás 
reclamações e aprender com as 
reclamações. 
•Tratar de forma imediata as 
reclamações. 
•Tratamento eficaz das reclamações: 
Pré-requisitos, Atitudes e 
comportamentos, Uma reclamação é 
um presente e uma oportunidade para 
Melhorar..Procedimento e política de 
reclamações . 

POPULAÇÃO-ALVO: Colaboradores que 
trabalham no Call-Center . 

Módulo 8- Trabalho em 

equipa 

•O que faz um grupo de pessoas tornar-se 
uma equipa. 
•Qual a diferença entre uma “equipa” e um 
“grupo”- 
•Porque as equipas precisam de uma 
atenção especial. 
•Qual o significado do ciclo de vida de uma 
equipa. 
•Quando uma equipa é uma super-equipa. 
• De que tipo de equipa faço parte. 
• Até que ponto estou satisfeito  com a 
minha equipa. 
•Quais as vantagens e desvantagens das 
equipas de trabalho 

O que pode correr mal com as equipas. 
• Problema 1- as malditas reuniões. 
•Problema 2- Passividade 
•Problema 3-Rivalidade entre equipas 
•Problema 4- o conflicto 
•Problema 5- confrontos de personalidade. 
•Problema 6-Padrões de comunicação 
destrutivos 
•Problema 7-Pensamento de grupo. 
•Problema 8-Nostalgia da equipa 

Módulo 9- Técnicas de 

Comunicação Telefónica 

Step  by   Step 
•As 12 técnicas para ter um atendimento 
telefónico Genial 
•As 25 regras para falar bem ao telefone. 
•As 30 regras para falar melhor ao telefone. 

Módulo 7- Motivação & 

Auto-estima 

•A excelência é uma questão de 
atitude. 
•Como posso ter mais motivação? 
•Saber focalizar os factos em vez dos 
problemas. 
•Trabalhar a auto-estima com quem 
nos relacionamos (clientes internos e 
externos).Aceitar-se como é e 
esforçar-se para melhorar cada vez 
mais. Estar motivado com elevada 
auto-estima para procurar segurança 
ao expressar sentimentos e receber 
dos outros com naturalidade. 

Módulo 10- Gestão do 

Stress e das Emoções 

•O que é o Stress. 
•Quando ocorre o Stress. 
•Factores do Stress. 
•Variáveis individuais do Stress. 
•Padrões de comportamento do Stress. 
•Prevenção do Stress. 
•Técnicas de Redução de Stress. 
•Avaliação do Quociente emocional. 
•Características das emoções. 
•Identificação das emoções fundamentais. 
•Funções e Estratégias para gerir a raiva. 
•Funções  e estratégias para lidar com  
  o medo . 
•Vantagens da alegria e o impacto  
  da consciência emocional no  
  desempenho profissional 

Modalidade da Formação:  

Comportamental 

Metodologia da Formação:  

Métodos pedagógicos activos e interactivos com 

ênfase no trabalho de grupo, debates, 

simulações e estudos de caso – o nosso modelo 

step by step  

Metodologia de Avaliação:  

Avaliação da reacção dos formandos. 

Acompanhamento de resultados.  

Avaliação da eficácia da formação. 

Local, Data, Horário e Duração:  

Lisboa / luanda. 

5 dias -  20 horas 

Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   Formadora  

certificada 

CALL CENTER GENIAL 
Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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MÓDULO 1- A 
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

•Inteligência intelectual e  
  inteligência emocional : QI e  
  QE 
•As emoções e a inteligência  
   emocional 
•Domínios da inteligência  
  emocional ( auto- 
  consciência, auto-regulação,  
   auto-motivação, empatia,  
   aptidões sociais) 

POPULAÇÃO-ALVO: Colaboradores que 
trabalham no Contact-Center. 

MÓDULO 3- ATITUDE 
POSITIVA 

•Desenvolver a capacidade 
de se auto-motivar face à 
adversidade e à pressão 
•Flexibilidade 
•Humor 

MÓDULO 4- GESTÃO DE 
 CONFLITOS 

Step  by   Step 

•A inevitabilidade dos conflitos:  
   conflitos funcionais e   
    disfuncionais 
•A importância da comunicação  
  para a resolução de problemas 
•Distinguir os problemas das  
  pessoas e fomentar um relação   
  de confiança, aproveitando as  
  sinergias da equipa 
•Estilos pessoais de gestão de  
  conflitos 
•Promover e coesão e a  
  cooperação 

MÓDULO 2- O "EU"- A 
PRINCIPAL FERRAMENTA DE 
TRABALHO 

•Know yourself 
•Choose yourself 
•Desenvolver relações  
  profissionais genuínas e    
  fortes 

MÓDULO 5- GESTÃO  
DO STRESS 

•Fontes e sintomas de stress na  
  actividade do operador de  
   contact center 
•Técnicas de relaxamento (  
   respiração e auto-massagem) 

Modalidade da Formação:  

Comportamental 

Metodologia da Formação:  

Métodos pedagógicos activos e 

interactivos com ênfase no trabalho de 

grupo, debates, simulações e estudos 

de caso – o nosso modelo step by step  

Metodologia de Avaliação:  

Avaliação da reacção dos formandos. 

Acompanhamento de resultados.  

Avaliação da eficácia da formação. 

Local, Data, Horário e Duração:  

Lisboa / luanda. 

5 dias -  20 horas 

Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   

Formadora  certificada 

Objectivo: 

Adoptar estratégias eficazes na gestão da tensão 
e no controlo emocional em contact center. 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL  
NO CONTACT CENTER 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Módulo 1- Estabelecer 
Metas 

•O que significa estabelecer metas. 
•Quais os benefícios. 
•Qual a importância. 
•Como identificar. 
•Como periodizar. 
•Tipos de metas. 
•Eficácia das metas. 
•Classificação das metas. 
•Estabelecer metas individuais. 
•Gerir os obstáculos. 
•Acompanhar e avaliar resultados. 

POPULAÇÃO-ALVO: Supervisores, Tem 
Leaders Call - center 

Módulo 2- Avaliação de 
Desempenho 

•O que é a avaliação de 
desempenho. 
•Como utilizar. 
•Qual o propósito. 
•Direitos do avaliador e do avaliado. 
•O papel do Supervisor. 
•Como conduzir o processo. 
•Como abordar um  “ponto fraco” 
em 4 situações. 
•Criar um plano de acção. 
•Quais os aspectos que devem ser 
avaliados nas 8 dimensões. 
•As dúvidas mais comuns no 
processo. 

Step   by   Step 

Módulo 3- Feed-back 

•A importância do feed-back na 
gestão de equipas. 
•A definição do feed-back. 
•Quando  e como utilizar esse 
retorno à equipa. 
•Os objectivos do feed-back. 
•O problema fatal da generalização 
e subjectividade do feed-back. 
•As técnicas para aplicar o feed-
back como ferramenta de gestão e 
desenvolvimento de equipas. 
•As etapas do processo de feed-
back. 

PROGRAMA SUPERVISÃO CALL CENTER 

Objectivo: 
Adoptar estratégias eficazes na gestão das 
equipas de contact center 

Módulo 4- Coaching 

•O que é e não é o coaching. 
•A importância do Coaching. 
•O coaching necessário às 
mudanças. 
•Coaching & diversidade 
•As directrizes do coaching de 
equipas. 
•Coaching & personalização 
•Coaching & percepções 
•As barreiras ao processo de 
coaching. 
•Os estilos de coaching 

Módulo 5- Liderança 

•Os aspectos da liderança e motivação 
dos supervisores e coordenadores. 
•Ajudar o lider a reflectir sobre a sua rota 
de actuação (rota da destruição e rota da 
evolução). 
•Os diferentes níveis de liderança de 
equipas. 
•Os 8 desafios da nova liderança de 
equipas no call-center. 

Módulo 6- Motivação & Auto-

estima 

•Introdução ao tema da motivação. 
•Quais as motivações dos supervisores. 
•Quais são as suas grandezas. 
•Os conceitos de motivação e auto-
estima. 
•Técnicas e atitudes para aumentar a 
motivação. 
•A valorização e o auto-conhecimento 
•Ousar e perseverar. 

Módulo 7- Trabalho em 

equipa 

•O que faz um grupo de pessoas tornar-
se uma equipa. 
•Qual a diferença entre uma “equipa” e 
um “grupo”- 
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•Porque as equipas precisam de 
uma atenção especial. 
•Qual o significado do ciclo de vida 
de uma equipa. 
•Quando uma equipa é uma super-
equipa. 
• De que tipo de equipa faço parte. 
• Até que ponto estou satisfeito  
com a minha equipa. 
•Quais as vantagens e desvantagens 
das equipas de trabalho 

O que pode correr mal com as 
equipas. 
• Problema 1- as malditas reuniões. 
•Problema 2- Passividade 
•Problema 3-Rivalidade entre 
equipas 
•Problema 4- o conflicto 
•Problema 5- confrontos de 
personalidade. 
•Problema 6-Padrões de 
comunicação destrutivos 
•Problema 7-Pensamento de grupo. 
•Problema 8-Nostalgia da equipa 
 

POPULAÇÃO-ALVO: Supervisores, Tem 
Leaders Call - center 

Step   by   Step 

Módulo 9- 4- Atitudes que 

dificultam a comunicação 

Modalidade da Formação:  

Comportamental 

Metodologia da Formação:  

Métodos pedagógicos activos e 

interactivos com ênfase no trabalho de 

grupo, debates, simulações e estudos 

de caso – o nosso modelo step by 

step  

Metodologia de Avaliação:  

Avaliação da reacção dos formandos. 

Acompanhamento de resultados.  

Avaliação da eficácia da formação. 

Local, Data, Horário e Duração:  

Lisboa / luanda. 

5 dias -  20 horas 

Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   

Formadora  certificada 

PROGRAMA SUPERVISÃO CALL CENTER 

Objectivo: 
Adoptar estratégias eficazes na gestão das 
equipas de contact center Módulo 8- Gestão do 

Stress e das Emoções 

•O que é o Stress. 
•Quando ocorre o Stress. 
•Factores do Stress. 
•Variáveis individuais do Stress. 
•Padrões de comportamento do 
Stress. 

•Prevenção do Stress. 
•Técnicas de Redução de Stress. 
•Avaliação do Quociente emocional. 
•Características das emoções. 
•Identificação das emoções 
fundamentais. 
•Funções e Estratégias para gerir a 
raiva. 
•Funções  e estratégias para lidar com  
  o medo . 
•Vantagens da alegria e o impacto  
  da consciência emocional no  
  desempenho profissional 

•Saber lidar com os comportamentos 
passivos, agressivos e manipuladores. 
•Potenciar nos outros atitudes 
facilitadoras do entendimento 
mesmo em situações difíceis.   
•Respeitar e conquistar a confiança 
dos outros.  
•Substituir uma linguagem negativa 
por uma linguagem construtiva.  
•Desenvolver uma postura positiva 
nas relações de trabalho através da 
abertura, disponibilidade e 
tolerância. 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Módulo 1- Estabelecer 
Metas 

•O que significa estabelecer metas. 
•Quais os benefícios. 
•Qual a importância. 
•Como identificar. 
•Como periodizar. 
•Tipos de metas. 
•Eficácia das metas. 
•Classificação das metas. 
•Estabelecer metas individuais. 
•Gerir os obstáculos. 
•Acompanhar e avaliar resultados. 

POPULAÇÃO-ALVO: Supervisores, Tem 
Leaders Call – center/ Call-Center 

Módulo 2- Avaliação de 
Desempenho 

•O que é a avaliação de 
desempenho. 
•Como utilizar. 
•Qual o propósito. 
•Direitos do avaliador e do avaliado. 
•O papel do Supervisor. 
•Como conduzir o processo. 
•Como abordar um  “ponto fraco” 
em 4 situações. 
•Criar um plano de acção. 
•Quais os aspectos que devem ser 
avaliados nas 8 dimensões. 
•As dúvidas mais comuns no 
processo. 

Step   by   Step 

Módulo 3- Feed-back 

•A importância do feed-back na 
gestão de equipas. 
•A definição do feed-back. 
•Quando  e como utilizar esse 
retorno à equipa. 
•Os objectivos do feed-back. 
•O problema fatal da generalização 
e subjectividade do feed-back. 
•As técnicas para aplicar o feed-
back como ferramenta de gestão e 
desenvolvimento de equipas. 
•As etapas do processo de feed-
back. 

PROGRAMA TRAINING CARE CALL CENTER SOLUTIONS 

Objectivo: 
Adoptar estratégias eficazes na gestão das 
equipas de contact center 

Módulo 4- Coaching 

•O que é e não é o coaching. 
•A importância do Coaching. 
•O coaching necessário às 
mudanças. 
•Coaching & diversidade 
•As directrizes do coaching de 
equipas. 
•Coaching & personalização 
•Coaching & percepções 
•As barreiras ao processo de 
coaching. 
•Os estilos de coaching 

FORMAÇÃO SUPERVISORES 

Modalidade da Formação:  

Comportamental 

Metodologia da Formação:  

Métodos pedagógicos activos e 

interactivos com ênfase no trabalho de 

grupo, debates, simulações e estudos 

de caso – o nosso modelo step by 

step  

Metodologia de Avaliação:  

Avaliação da reacção dos formandos. 

Acompanhamento de resultados.  

Avaliação da eficácia da formação. 

Local, Data, Horário e Duração:  

Lisboa / luanda. 

5 dias -  20 horas 

Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   

Formadora  certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Módulo 1- Valores, 

Acções e 

Pensamentos 

•Dinâmica baseada na Parábola: 
Raposa / Porco-Espinho  
•Raposa ou Porco-Espinho..? 
•Quais as diferenças…?. 

POPULAÇÃO-ALVO: Supervisores, Tem 
Leaders Call – center/ Call-Center 

•Evolução ou Destruição…? 
•Na direcção da Colisão…. 
•Na direcção da Evolução…. 
•Como saber se está na rota da 
evolução ou destruição…? 

Step   by   Step 

Módulo 4- A 

Ousadia do Líder 

•Comportamento profissional & 
atitude pessoal 
•Ir mais além 
•Arriscar-se 
•Comprometer-se 
•Desenvolver capacidades para 
o auto-desenvolvimento. 

PROGRAMA TRAINING CARE CALL CENTER SOLUTIONS 

Objectivo: 
Trabalhar com liderança, motivação, trabalho em 
equipa e técnicas de gestão baseado em 
propósitos, processos e pessoas. 

LIDERANÇA NO CALL-CENTER 

Módulo 3- Os 8 

desafios do Lider 

•Níveis de liderança 
•O Nível 5 do Líder 
•A janela e o espelho do Líder 
•Os 8 desafios da nova liderança: 
gestão de pessoas, atracção, 
retenção de talentos 
•Dinâmica Estilo de liderança: 
Delegar, Partilhar, Persuadir, 
Determinar Módulo 2- A Rota da 

Liderança 

Modalidade da Formação:  

Comportamental 

Metodologia da Formação:  

Métodos pedagógicos activos e 

interactivos com ênfase no trabalho de 

grupo, debates, simulações e estudos 

de caso – o nosso modelo step by 

step  

Metodologia de Avaliação:  

Avaliação da reacção dos formandos. 

Acompanhamento de resultados.  

Avaliação da eficácia da formação. 

Local, Data, Horário e Duração:  

Lisboa / luanda. 

5 dias -  20 horas 

Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   

Formadora  certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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Módulo 1- 
Dimensionamento  

•O nº de linhas 

•Volume de tempo 

•Congestionamento provável 

•Como elaborar um 

dimensionamento ideal? 

•Projecção de volumes 

•Planeamento da capacidade 

POPULAÇÃO-ALVO: Supervisores, Tem 
Leaders Call – center/ Call-Center 

Módulo 2- A teoria Erlang 

Step   by   Step 

Módulo 3- índices de 
controlo de qualidade 

•Como calcular o número de 

agentes 

•Como calcular o número de 

ligações 

PROGRAMA TRAINING CARE CALL CENTER SOLUTIONS 

Objectivo: 
Adoptar estratégias eficazes na gestão das 
equipas de contact center 

Dimensionamento & Produtividade de Equipas 

•Conceitos principais 

•Num call-center com 100 linhas, 

qual o tempo produzido, se cada 

linha recebe em média 2 chamadas 

hora e essas têm a duração média 

de 3 minutos? 

•Tráfego em Call-center 

•Nível de serviço 

•Tempo médio de atendimento 

•Distribuição de ligações 

•Volume das ligações 

•Tempo de login 

•Produtividade: conceito 1 e 2 

Módulo 4- Demonstração 
Software de 
Dimensionamento de call 
Center 

Modalidade da Formação:  

Comportamental 

Metodologia da Formação:  

Métodos pedagógicos activos e 

interactivos com ênfase no trabalho de 

grupo, debates, simulações e estudos 

de caso – o nosso modelo step by 

step  

Metodologia de Avaliação:  

Avaliação da reacção dos formandos. 

Acompanhamento de resultados.  

Avaliação da eficácia da formação. 

Local, Data, Horário e Duração:  

Lisboa / luanda. 

5 dias -  20 horas 

Formador(a): Dra.   Sónia  Karitsis   

Formadora  certificada 

Inscrição: 
trainingcare@trainingcare.pt  
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