
 

 

 

desconto 
Inscrevendo-se 
até dia 15 de 

Setembro

 Consulte os Preços Especiais para Equipas ou 

Luanda, 25, 26 e 27 de Setembro de 2018 - Hotel**** Seminário 100% prático

 COMUNICAÇÃO 
INTERNA 

Em só 24 horas de Formação Intensiva poderá:

o Saber de que forma uma estratégia de Comunicação Interna adequada conduz a um 
maior compromisso, confiança e orientação a resultados de todos os 
Colaboradores 

o Conhecer em detalhe as funções e competências do Profissional de Comunicação 
Interna e o seu enquadramento na organização 

o Dominar as ferramentas que lhe permitem diagnosticar o estado da Comunicação 
Interna 

o Definir uma estratégia de CI alinhada com todos os valores corporativos 

o Estabelecer indicadores de medida de resultados, recursos e cumprimento 

o Saber como reagir positivamente perante situações críticas ou de tensão 

o Analisar o impacto do Branding interno na conta de resultado 

o Controlar as últimas tendências e inovações em Comunicação Interna

Inscreva-se Já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

✓ 100% Prático 
✓ Inclui: 
 Simulações 
 Resolução de casos práticos 
  
✓ Preços especiais para grupos 
✓ Disponível em formato intra-empresa

para converter a comunicação num instrumento de geração de valor

http://www.sapientzia.com
mailto:contacto@sapientzia.com
http://www.sapientzia.com
mailto:contacto@sapientzia.com
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Estimado/a Profissional, 

A transformação da Comunicação Interna: 

 Estratégica, digital, bidireccional e instantânea  

Depois de anos de dependência funcional, de transmissão vertical, de cartazes e caixas 
de sugestões com o único objectivo de informar, a Comunicação Interna evoluiu e deve 
responder às necessidades das organizações e das actividades no momento actual, 
enfrentado novos desafios e consequências de uma nova realidade empresarial e 
organizacional. 

Num momento em que cada Colaborador se converte numa coluna/amplificador, em que 
surgem novas tecnologias e ferramentas como app, redes sociais corporativas, novo 
dispositivos, a comunicação torna-se instantânea, ocorre em tempo real e à distância 
de um só clique. Isto faz com que a função de Comunicação Interna adquira um 
novo papel nas organizações, com maior presença e relevância estratégica. 

O Profissional de Comunicação já não é só um mero gestor canal. Agora, que a CI é pilar 
para a gestão de Colaboradores e para conseguir alcançar compromisso e 
credibilidade. 

A S-Training, no seu compromisso pelo desenvolvimento da Comunicação Interna nas 
organizações nacionais, apresenta uma visão renovada e actualizada num Seminário 
único sobre: 

COMUNICAÇÃO INTERNA
Luanda, 25, 26 e  27 de Setembro de 2018

A Direcção

	 	 P.S. - Uma ocasião a não perder! Inscreva-se já e comunique connosco! 
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A COMUNICAÇÃO INTERNA COMO FERRAMENTA DE 
GESTÃO EMPRESARIAL 

o O valor de uma correcta gestão da Comunicação Interna na organização: 
Estratégia de posicionamento. Compromisso e Reconhecimento. 

o Comunicação Interna: definição, objectivos e interacções dentro da empresa 

o A importância do envolvimento de toda a cadeia hierárquica 

o O impacto de uma adequada estratégia de Comunicação Interna na geração 
de compromisso, fomento da confiança e orientação a resultados dos 
Colaboradores 

o Os programas de reconhecimento 

O PAPEL DOS PROFISSIONAIS DE 
COMUNICAÇÃO INTERNA 

• Localização no organograma empresarial. Funções e objectivos da função de 

Comunicação Interna. Dificuldades e reptos da posição. Os eventos internos 

• O papel do/a Responsável de Comunicação na empresa 

• Comunicação Corporativa vs. RH. A quem reportar? 

• Funções e competências do profissional de Comunicação 

• Quais devem ser os objectivos de um profissional de Comunicação Interna 

• Fronteiras da responsabilidade 

• Organização de eventos internos 

 

PROGRAMA 

Luanda, 25,26 e 27 de Setembro
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POR ONDE COMEÇAR A DEFINIR UM PLANO DE 
COMUNICAÇÃO INTERNA 

• Diagnóstico da Cultura corporativa 

• Cultura... o que é? E porque é importante entendê-la previamente? 

• Como se identificam as "formas de ser" de uma empresa? 

• Como se medem a Cultura real e a Cultura ideal? 

• Diagnóstico do estado da Comunicação Interna Corporativa 

• Percepções da Comunicação Interna: a direcção e os colaboradores 

• Que ferramentas utilizar para identificar o estado da Comunicação Interna na 

empresa? 

COMO DEFINIR UMA ESTRATÉGIA DE 
COMUNICAÇÃO INTERNA 

• Encaixando com Missão, Visão e Valores corporativos 

• Alinhamento com a estratégia do negócio 

• Diagnóstico do meio e ambiente comunicativos 

• Objectivos e alcance da Comunicação interna 

• Tipos de Comunicação 

 
 
 
 

PROGRAMA 
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O QUE DEVE CONTER UM PLANO DE 
COMUNICAÇÃO INTERNA 

• Realização de DAFO/SWOT inicial 

• Eixos básicos de conteúdo 

• Iniciativas previstas e as suas características: 

o A quem? Audiências 

o Porquê? Objectivos 

o O quê? Mensagem-chave 

o Como? Canais 

o Quando? Sequências temporais 

o Quem? Responsabilidades e papeis associados 

o ndicadores de medida de resultados/recursos/cumprimento 

A COMUNICAÇÃO INTERNA AO SERVIÇO DO 
PROJECTO EMPRESARIAL 

• Chaves para fomentar o compromisso e impulsar a liderança. 

• Aprofundando situações críticas 

• A comunicação interna como ferramenta para estimular e gerir o compromisso  

• Como conseguir que a equipa directiva se envolva na Comunicação Interna ou como 

conseguir que a Direcção veja Comunicação como partner do negócio? 

PROGRAMA 
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NOVOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO: UTILIZAR 
AS REDES SOCIAIS PARA MELHORAR A 
COMUNICAÇÃO INTERNA? 

• Estratégia de comunicação interna baseada em ferramentas 2.0 

• Criação de Códigos de Conduta em Redes: como gerir e potencializar o papel dos 

Colaboradores como embaixadores da marca nas redes sociais 

• A importância da formação na criação do ecossistema conversacional interno 

• Comunicação interna 2.0 e crise de comunicação 

BRANDING INTERNO NAS EMPRESAS 

• O Marketing interno constitui uma ferramenta fundamental de vínculo para os 

Colaboradores. Porquê? Como praticar? 

• O impacto do Branding interno na conta de resultados 

• O Branding Interno: chave para atrair e reter os colaboradores 

• Como medir o Branding interno: exemplos práticos 

COMO CONSEGUIR UMA POLÍTICA INTEGRADA E 
ÚNICA DE COMUNICAÇÃO  INTERNA NA 
ORGANIZAÇÃO 

• Importância do desenho de procedimentos e práticas comuns 

• Como chegar a todos os Colaboradores da organização  

• Formas inovadoras e últimas tendências para gerar um sentimento único de pertença 

entre os Colaboradores 

PROGRAMA PROGRAMA 
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Horário 
• Os Assistentes são recebidos no 1º dia às 8h30 

• Seminário tem início às 8:30h, terminando às 17h00. 

• Almoço servido das 13h00 às 14h00. 

• Coffee breaks servidos às 11h00 e às 16:30 

Os conteúdos apresentados foram 
especialmente desenvolvido para
• FAdministradores 

• Directores Gerais

• Directores e Responsáveis de Comunicação

• Directores e Responsáveis de RH

• Directores de Marketing

• Técnicos de Comunicação

• Assessores e Consultores

• Todos os profissionais com competência em matéria de Comunicação Interna

• Todos os profissionais que desejem ampliar ou consolidar os seus conhecimentos

 

Luanda, 25,26 e 27 de Setembro
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As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações, 
análise de casos reais e trabalhos de grupo. 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com a Comunicação interna  

Luanda, 25,26 e 27 de Setembro
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 25,26 e 27 de Setembro de 2018 

Hotel **** 

Facturação 
Belas-Benfica - Rua 6 Travessa 4 Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 2 ou mais pessoas no 
mesmo evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

O valor da inscrição inclui a documentação 
 almoços e os coffee breaks indicados no programa.

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o 
solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído 
o valor da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor 
pago. No entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada 
por escrito até 48 horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
Até 15 de Setembro  

359.900 AKZ  
Depois de 15 de Setembro 

379.900 AKZ  
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