
 

Nome do Curso: Comunicação Interna 

 

FP I 1 2015 
 

Horário de Funcionamento: Das 8:30 às 11
 

N.º de Horas Total: 12 (por ação) 

 

Objetivos da Ação: 

• Compreender a importância da comunicação entre as unidades orgânicas.

• Identificar os processos básicos da comunicação interna e os mecanismos para uma comunicação eficaz.

 

Programa:  

• Comunicação  

- A comunicação da Organização;

- Definição da estratégia e desenvolvimento do plano de comunicação;

- A comunicação escrita;  

- Gestão dos Emails;  

- A comunicação em reunião.

·         A comunicação da Organização

- O Sistema da Comunicação;

- Fatores críticos de sucesso na comunicação da organização;

- Instrumentos de Comunicação;

- As barreiras à comunicação;

- Tipologia de perguntas de acordo com o objetivo;

- Comunicação proxémica e para linguística.

• Definição da estratégia e desenvolvimento do plano de comunicação

•  A comunicação escrita  

- Boas práticas na comunicação escrita;

- Tipos e objetivos;  

- Cuidados a ter na produção de documentos específicos;

- Análise de um texto escrito

- Princípios básicos: Não adiar respostas;

- Estrutura da sua mensagem;

- O estilo profissional no envio dos emails;

- Gestão de anexos, interrupções de email e paragens desnecessárias.

• A comunicação em reunião

- Planeamento de uma reunião;

- Preparação e elaboração da agenda;

- Condução da reunião;  

- Reporte das conclusões;  

- Plano de Ação Individual. 

Programa de Formação

Comunicação Interna  

8:30 às 11:30 e das 13h30 às 16h30 

  

Compreender a importância da comunicação entre as unidades orgânicas.  

Identificar os processos básicos da comunicação interna e os mecanismos para uma comunicação eficaz.

A comunicação da Organização;  

Definição da estratégia e desenvolvimento do plano de comunicação;  

A comunicação em reunião.  

A comunicação da Organização  

cação;  

Fatores críticos de sucesso na comunicação da organização;  

Instrumentos de Comunicação;  

As barreiras à comunicação;  

Tipologia de perguntas de acordo com o objetivo;  

Comunicação proxémica e para linguística.  

stratégia e desenvolvimento do plano de comunicação  

Boas práticas na comunicação escrita;  

Cuidados a ter na produção de documentos específicos;  

Análise de um texto escrito; 

cos: Não adiar respostas;  

Estrutura da sua mensagem;  

O estilo profissional no envio dos emails;  

Gestão de anexos, interrupções de email e paragens desnecessárias.   

A comunicação em reunião  

Planeamento de uma reunião;  

Preparação e elaboração da agenda;  
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Identificar os processos básicos da comunicação interna e os mecanismos para uma comunicação eficaz.  



 

 

Nome do Curso: Comunicação Interna 

 

FP I 1 2015 

 

Horário de Funcionamento: Das 8:30 às 11

 

N.º de Horas Total: 12 (por ação) 
 

Destinatários: Funcionários da CM da Boa 
Assessores, Delegados Municipais e Vereadores

 

Duração: 12h (por ação) – 2 ações

 

Modalidade de formação: Formação geral

 

Organização da formação: Presencial

 

Metodologias de formação: Expositivo, interrogativo, ativo, demons

 

Critérios e Metodologias de avaliação: 

 

Local: CM da Boa Vista - CABO VERDE

 

Equipamentos: Computador, vídeo projetor, quadro branco e tela de projeção

 

Recursos pedagógicos: kit formando, kit f

 

Formador(a): Jorge Vasconcelos 

 

Coordenador: Pedro Barroso 

 

 

Programa de Formação

Comunicação Interna  

8:30 às 11:30 e das 13h30 às 16h30 

Funcionários da CM da Boa Vista (Front- Office, Diretores de Serviço, Secretária 
elegados Municipais e Vereadores) 

ações 

Formação geral 

Presencial 

Expositivo, interrogativo, ativo, demonstrativo 

Critérios e Metodologias de avaliação: Avaliação diagnóstica, avaliação final, grelhas de avaliação

CABO VERDE 

Computador, vídeo projetor, quadro branco e tela de projeção 

kit formando, kit formador 
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Secretária Municipal, 

Avaliação diagnóstica, avaliação final, grelhas de avaliação 


