
 
 
Técnicas de Negociação 
 
Público-alvo 
 
Gestores, chefias, técnicos de recursos humanos, técnicos de marketing, técnicos 
comerciais, vendedores, compradores, profissionais liberais e outros interessados. 
 
OBJECTIVOS 
 
No final da acção, os participantes saberão gerir processos negociais internos e externos 
numa perspectiva win-win, identificando objectivos e estratégias ganhadoras. Planeando e 
organizando as várias etapas da negociação, e tendo em conta factores culturais e de 
personalidade, os participantes saberão alcançar resultados sustentados a prazo e 
mutuamente vantajosos. Terão, ainda, capacidade para criar climas de confiança e 
relacionamentos construtivos, gerindo potenciais conflitos, precavendo ameaças e 
detectando oportunidades. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Fundamentos da negociação  
2. Processos - distributivo e integrativo  
3. Definição de objectivos negociais  
4. Limites de negociação e zona de acordo  
5. Ética, credibilidade e confiança  
6. Factores culturais e de personalidade  
7. Etapas do processo negocial  
8. Comunicação interpessoal  
9. Estratégias de persuasão  
10. Gestão emocional e de conflitos  

 
Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 15 – Formação Presencial 
Área de formação: 340 – Ciências Empresariais 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: Dias 03, 04 e 05 de Julho de 2008 
Horário: 17h00 às 21h00 nos dia 03 e 04 (8horas) e das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 
17h30 no dia 05 (7 horas) 
 
 
 
 
 



   
 

Formador 
 
Mestre José Rafael Nascimento 
 
Docente universitário, leccionando Comportamento do Consumidor, Comportamento 
Organizacional e Gestão dos Recursos Humanos no ISCEM (Instituto Superior de 
Comunicação Empresarial). Áreas de investigação: Interacção e Influência Social, Liderança 
de Opinião, Satisfação e Confiança do Consumidor. Consultor e formador certificado. 
Mestrado em Psicologia Social e Organizacional (ISCTE), com tese em Satisfação do 
Consumidor. 
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas (ISEG). 
Formação pós-graduada em Pesquisa de Marketing (Univ. Georgia e MRA), Comportamento 
do Consumidor (Univ. Southern Illinois) e Marketing Político e Social (INDEG-ISCTE). 
 
Preço por formando: € 300,00 [curso não co-financiado] 
  
 


