
 
A Empresa e a Comunicação: A Comunicação Interna como factor de 

Eficácia Organizacional 
 
Público-Alvo 

Dirigentes, quadros e chefias que necessitem no desempenho das suas funções  de 

desenvolver um plano de comunicação - interno e externo,  na sua empresa. 
 

OBJECTIVOS 

 

 Identificar e reconhecer a importância da missão e as funções da Comunicação Interna 
na Organização;  

 Operacionalizar os instrumentos e os métodos escolhidos; 
 Conhecer as aplicações e avaliar as repercussões de um Plano de Comunicação 

Interna.  
 Elaborar um Plano de Comunicação para a própria empresa planificando de forma 

adequada as acções necessárias à sua implementação;  
 Conhecer os instrumentos de comunicação mais associados a um Plano de 

comunicação.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Conhecer a empresa e a cultura empresarial global. 
2. Comunicação: Evolução Conceptual e Desafios Actuais. 
3. O Processo e os Contextos de Comunicação: Emissores, Receptores, Mensagens, Meios e 
Feedbacks. 
4. A comunicação oral e escrita: saber comunicar e ouvir 
5. Analisar as expectativas dos colaboradores e a política interna e a sua cultura 
empresarial 
6. Definir os passos fundamentais à organização do plano de comunicação 
7. Conhecer as ferramentas para comunicar com eficiência 
8. O Plano de Comunicação Interna: identificação de objectivos e formulação de conteúdos, 
definição de papéis e responsabilidades 
9. Casos práticos 

 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 30 – Formação Presencial 
Área de formação: 347 – Enquadramento na organização/empresa 
 

Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua  
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 

05, 06, 07, 08 e 09 de Abril de 2010 
Horário:  
15h30 às 21h30 



   

 

 
Formadora 

 
Dra. Helena Metello 
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, pela Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias. 
Formadora Certificada. 
 
Observações 

 
€200,00 por participante - As empresas associadas da CCAH, terão um desconto de 55% nas acções 
de formação. 
 
Os inscritos que efectuarem o pagamento no acto da inscrição, terão um desconto de 5%. 
 
Plano Fidelidade –Conheça as Vantagens. 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 


