
COMUNICAÇÃO INTERNA
Modelos, técnicas e suportes

Formação técnica

A Comunicação Interna é VITAL 

para o SUCESSO da sua 

Organização



COMUNICAÇÃO INTERNA

Modelos, técnicas e suportes

• Conhecer os diversos modelos de comunicação interna na empresa, assim como a sua

estratégia de implementação e recursos necessários

• Compreender o processo de comunicação e suas implicações nas relações,

diferenciando estratégias de comunicação interna de processos de informação interna

• Definir uma estratégia e um plano de comunicação interna

• Entender a importância da comunicação interna na dinamização / difusão de

Conhecimento na organização (processos de comunicação interna e Gestão do

Conhecimento).

OBJECTIVOS

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. A Comunicação Interna como necessidade 

estratégica.

2. Comunicação versus Informação.

3. Os Modelos de Comunicação.

4. Tipos de Comunicação nas empresas.

5. Política de Comunicação Interna.

6. Categorias de concepções de 

Comunicação Interna.

7. Definição de uma estratégia de 

Comunicação Interna.

8. Definição do Plano de Comunicação 

Interna.

9. Técnicas e suportes da Comunicação 

Interna nas empresas.

10. Comunicação Interna e gestão do 

Conhecimento na organização

DESTINATÁRIOS

 Directores de Comunicação; Responsáveis de Comunicação Interna; Directores de 

Recursos Humanos; Directores de Marketing; Chefes de Departamento; Responsáveis de 

Área e Chefes de Projectos.

DURAÇÃO: 8 Horas | HORÁRIO: 9h às 18h

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Lisboa 

www.eicformacao.pt



INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Telefone

924 184 572

Email

eicformacao@eicformacao.pt 
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Modelos, técnicas e suportes

FORMADOR

António Luís Lopes

Licenciado em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa-Faculdade de

Ciências Sociais e Humanas e pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos

pelo ISCTE.

É formador certificado pelo IEFP desde 1989 e possui mais de 20 de anos de

experiência como especialista e formador na área da Comunicação, Comunicação

Interna, Atendimento e Qualidade de Serviço e Gestão de Recursos Humanos.

Iniciou a sua carreira na Marinha de Guerra Portuguesa, onde desenvolveu trabalho na área

do recrutamento e selecção, tendo posteriormente desempenhado funções de consultoria

numa multinacional na área do marketing e estudos de mercado e chefiado o

departamento de Recursos Humanos de uma empresa do sector gráfico. Integra os quadros

de uma das maiores instituições bancárias de referência, onde foi Coordenador da Unidade

de Comunicação RH e, actualmente, desempenha funções de assessoria técnica numa área

de apoio à Administração.

INFORMAÇÕES

Os valores apresentados incluem:

• Participação na acção, documentação, almoço,

coffeebreaks e certificado.

*A todos os valores acresce IVA à taxa legal em

vigor.

Nº participantes

/ Empresa

Valor*

1 275€

2 525€

3 725€

www.eicformacao.pt


