SÃO 2 DIAS
E 3 WORKSHOPS
PARA APRENDER A COMUNICAR
MELHOR !

BOAS PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO POR EMAIL
BOAS PRÁTICAS DE PREPARAÇÃO E MODERAÇÃO DE REUNIÕES EFECTIVAS
ESTILOS DE LIDERANÇA PROMOTORES DE COMPETÊNCIA E EMPENHO

25 e 26 de janeiro 2019
INCREVA-SE ATÉ DIA 27.12.2018
geral.acores@acores.oep.pt | 296 628 018

Nos próximos dias 25 e 26 de janeiro a Ordem dos Engenheiros - Região Açores (OERA) pretende
realizar 2 dias de formação dedicada ao tema da comunicação.
WORKSHOP 1 | DAS 18H00 ÀS 20H30
SEXTA-FEIRA, 25.01.2019
BOAS PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO POR EMAIL
Este workshop oferece técnicas para escrita de emails de modo a aumentar a
probabilidade de:
#Respostas mais rápidas e cumprimento de prazos;
#Clareza da resposta;
#Efetividade de resposta, ou seja, que as ações/respostas necessárias sejam
realizadas.
WORKSHOP 2 | DAS 09H30 ÀS 12H30
SÁBADO, 26.01.2019
BOAS PRÁTICAS DE PREPARAÇÃO E MODERAÇÃO DE REUNIÕES EFETIVAS
Neste workshop vamos trabalhar boas práticas para realizar reuniões mais efetivas e
ajudá-lo a que:
#As reuniões demorem o tempo desejável (ou menos!),
# O propósito da reunião seja cumprido,
# Os assuntos não se arrastem semanas após semanas.
# Moderar uma reunião efetiva.
WORKSHOP 3 | DAS 13H30 ÀS 18H00
SÁBADO, 26.01.2019
ESTILOS DE LIDERANÇA PROMOTORES DE COMPETÊNCIA E EMPENHO
Este workshop destina-se a quem gere equipas e pretenda melhorar os resultados das equipas
que lidera. O modelo de liderança que serve de base a este trabalho é uma das referências
mundiais na área da gestão e liderança, é um modelo provado e testado que ajuda os líderes a
adotarem comportamentos para:
# Desenvolverem competência das suas equipas
#Ganharem o empenho e motivação das suas equipas
#Reterem membros valiosos da sua equipa.
3 TEMAS DE TRABALHO |
Como definir objetivos; como diagnosticar o estilo de liderança necessário; como adotar os
comportamentos que caracterizam os estilos de liderança identificados no diagnóstico.

QUEM É ANA RELVAS ?
CURTA NOTA BIOGRÁFICA

A Ana Relvas, no âmbito do projeto Objetivo Lua, trabalha com
empresas e engenheiros para os ajudar a obter melhor desempenho e
satisfação profissional trabalhando áreas como gestão de tempo e
organização pessoal, liderança e comunicação e gestão de stress e resiliência.
A Ana é Doutorada em Engenharia Aeroespacial e iniciou a sua atividade atual depois de ter
trabalhado na área de desenvolvimento de software como gestora de projeto, gestora técnica e de
qualidade nos mercados da Aeronáutica, Espaço, Defesa e Transportes.

€ CONDIÇÕES

INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS ATÉ AO DIA 23 DE DEZEMBRO
MEMBROS EFETIVOS
180 €
MEMBROS ESTAGIÁRIOS 110€
MEMBROS ESTUDANTES 35 €
NÃO MEMBROS
240€

PROCEDIMENTOS
PARA MEMBROS - INSCRIÇÕES ATRAVÉS DO PORTAL SIGOE
NÃO MEMBROS - INSCRIÇÕES ATRAVÉS DO EMAIL: GERAL.ACORES@ACORES.OEP.PT
PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS - 296 628018 DAS 09H00 ÀS 13H30 E DAS 14H30 ÀS 18H00

__________________________________________________________________________________________________
Ao inscrever-se neste evento está a autorizar a captação, tratamento e divulgação da imagem própria durante o
evento, exclusivamente através dos canais de comunicação institucional da Ordem dos Engenheiros,
nos termos definidos na Política de Privacidade desta Associação Profissional.
Conheça aqui a Política de Privacidade da Ordem dos Engenheiros.

