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LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO, COMUNICAÇÃO 

E GESTÃO DO TEMPO 

 

¨ Caracterís�cas principais da Liderança: competências pes-

soais e profissionais; 

à A importância do autoconhecimento: Coaching e 

transformação; 

à A comunicação não-verbal: a linguagem corporal; 

à O processo de comunicação e a comunicação eficaz; 

à Os es�los comunicacionais; 

à A asser�vidade e a inteligência emocional; 

à A gestão do tempo: definição de objec�vos/metas, 

estabelecimento de prioridades, planeamento de ac-

�vidades e tarefas, organização pessoal e organização 

do trabalho; 

à A mo�vação: sua importância e ferramentas.  

à A auto-es�ma e a gestão do stress; 

à A delegação de funções: saber delegar; 

à O humor nas organizações. 

Calendário 

novembro 2018  

23 24 

Dezembro 2018 

14 15 
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Esta unidade permite o desenvolvimen-

to pelos par!cipantes das competên-

cias de liderança, gestão do tempo pes-

soal e da equipa e de liderança. Por ou-

tro lado, vão-se desenvolver competên-

cias mo!vacionais das equipas de tra-

balho levando-as a performances. 
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No final da unidade os par!cipantes 

devem estar aptos a: 

· U�lizar as técnicas e metodologias de 

coaching no desenvolvimento das su-

as equipas; 

· Perceber e iden�ficar o significado da 

linguagem não verbal; 

· Iden�ficar qual o melhor processo 

comunicacional para cada situação 

específica; 

· Iden�ficar e gerir os desperdiçadores 

de tempo; 

· Iden�ficar as necessidades da equipa 

cuja sa�sfação funciona como fator 

mo�vador 
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Empresários e quadros com formação 

em diferentes áreas, que exercem a sua 

a�vidade nas Empresas ou em Organis-

mos Públicos e que têm necessidade de 

dominar os conceitos básicos das Ciên-

cias da Gestão, para melhor exercerem 

as suas a�vidades nas respe�vas em-

presas. 
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18 Horas 
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High Skills 

Formação e Consultoria, LDA 

Avenida de Berna, nº 8 

1050-040 Lisboa, Portugal 

Nº fiscal: 513 084 568 

 

A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura pró-forma/fatura final e o pagamento 

da mesma. 
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No ato da inscrição: 250,00€ + IVA 

 

 

� C!"#$%!&$"'() $ N*( C(&+!,-"#.!)  

O(s) formando(s) poderão cancelar a sua inscrição até 15 dias úteis antes da data de inicio 

do curso. 

O(s) formando(s) poderão fazer-se subs!tuir por outro(s) par!cipante(s), devendo comuni-

car a alteração até 1 dia ú!l antes do inicio do curso.  

A sua não comparência do(s) formando(s) não dará lugar ao reembolso do valor da inscrição 

e será cobrada na sua totalidade. 
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Para efectuar a sua inscrição deverá entrar em contacto com a High Skills por telefone para 

o 217 931 365 ou para o e-mail geral@highskills.pt 

www.highskills.pt 

geral@highskills.pt 

Portugal 00351 217 931 365 



Contactos para mais informações: 

E-mail: geral@highskills.pt 

Telefone: +351 217 931 365 

www.highskills.pt 


