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A ������������ �� ����� ������ ��!"�#�-se nas diversas dificuldades de lidar 
com díspares situações  �s�� �"� ��  ��� �$ ���!�  ����� % & #� !�����'�

pretende capacitar os participantes para a compreensão da inteligência 
��������" � ��  �$ ����"e $#�"�(����-� ���� !�������#� �!���( �� !���� �

que possam lidar e gerir as suas atividades.  

OBJETIVOS 
)o final desta formação os participantes deverão diferenciar os conceitos de 
inteligência de emoção, razão e pensamento, distinguir as diversas emoções 
a que estamos sujeitos, identificar as diferenças entre emoções pró-�#�a� �

���#�a� % r�a��'� ������� �  �����  � �� �$#�����$"��'� � �$#����p���e

��"m���� � �$#����!�����e !�(�� !��� �� �����  � �� �$�����

����� #����� ����#�d�"����� �  �� ����e ��*$���� �����#+���� ��������� 

na relação com os outros mantendo relações positivas. 

DESTINATÁRIOS 
& #� !�rmação destina-se a Quadros médios e superiores e colaboradores 

que exerçam funções de coordenação de equipas ou áreas funcionais. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
· Definição de inteligência, emoção, razão e pensamento; 

· Quociente Intelectual (QI) ou Quociente Emocional (QE); 

· Inteligência e Sucesso Pessoal e Profissional; 

· Perceção e valorização dos sentimentos essenciais; 

· Tipo de emoções – ,./010234 02510 068398 0 :025.60258; 0683<0: =>8:.5.?4: 0
0683<0: 20@45.?4:B; F82:51H398 ,4 104J.,4,0K 8 0/0.58 LLP – =L:5�6HJ8: 
L68F.824J60250 P86>050250:BQ 

· A autorregulação e as emoções para aumentar a sua eficácia pessoal; 

· Inteligência emocional vs competência emocional; 

· Processos de mudança - RSTUVWRWV V XVWYZ [\]T^\R_`Y V R]^YR[U\XR_`Y V
R]^YWVTVSbYcbUXVS^Yf 

· Relacionamento da confiança e a melhoria da autoconfiança; 

· gh\VSWUiRjVX WY Y]bU\ V Y WVTVSbYcbUXVS^Y WR VXhR^UR WUbV\TUWRWV WV hVTTYRT V

situações, sentimentos pessoais de “resistência ao diferente”; necessidade do outro 
V WUThYSUkUcUWRWV hR\R Y Y]^\Yf 

· Relações positivas – manter e partilhar; 

· O self-deception lR]^YVSjRSYn oYXY ]XR [RcTR oYSToUqSoUR WV TUZ RT T]RT
consequências e traçar planos de melhoria e das suas potencialidades pessoais; 

· Responsabilidade perante a mudança – \VThVU^YZ VS^\VRt]WRZ oYYhV\R_`YZ o\UR_`Y
WR UWVS^UWRWV WV Vu]UhRZ h\Yo]\R WV \VcR_vVT X]^]RXVS^V kVSw[UoRTZ h\YXY_`Y WR
oYX]SUoR_`Y V TV\ \VoV^UbYf 

·xUWV\RS_R hVcY VyVXhcY – Y RTT]XU\ WV \VThYSTRkUcUWRWVT V Y XY^Y\ WRT X]WRS_RT
requeridas. 

zRÉ-REQUISITOS 
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DURAÇÃO 
|} m���  

CALENDARIZAÇÃO E PREÇO SOB CONSULTA 
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