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Missão

A Xpert Academy
Acreditamos que as
pessoas são o recurso mais
importante de um negócio,
por isso, focamo-nos em
oferecer soluções que
desenvolvam as
capacidades dos
colaboradores para que
estes possam ultrapassar os
seus desafios profissionais
contribuindo para o sucesso
das suas organizações.

Apoiamos as
empresas no
desenvolvimento do
seu capital humano,
desenhando ações
de formação
alinhadas com os
seus objetivos e
necessidades.

Empowering People

O QUE OFERECEMOS
Criamos soluções de aprendizagem para o desenvolvimento de
competências de forma a acrescentar valor nas organizações.

MODALIDADES

SOLUÇÕES

Presencial

>

Online Live Training
Formação online em
tempo real

>

Formação à medida do
Cliente
Formação de Catálogo

OFERTA FORMATIVA

> COACHING E LIDERANÇA
> COMUNICAÇÃO E PNL
> GESTÃO DE TEMPO E PRODUTIVIDADE
> GESTÃO DE TEMPO E DE STRESS
> COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS
> INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E GESTÃO DE STRESS

COMUNICAÇÃO E
GESTÃO DE CONFLITOS
Empowering People
Online Live Training:
13 de Outubro

Inscrições até: 11 de Outubro

6 horas
Presencial:
Mediante marcação

Esta ação tem como objetivo dotar os
profissionais de estratégias e técnicas de
comunicação que lhes permita gerir situações
de conflito, reconhecendo e assumindo o seu
papel no processo de resolução, fortalecendo
as relações interpessoais e potencializando o
trabalho em equipa.
A QUEM SE DIRIGE

A profissionais cuja atividade dependa do
trabalho em equipa.
OBJETIVOS

1
3
5
7

Compreender o modelo de
comunicação, e reconhecer a
sua importância na gestão de
conflitos;
Compreender a importância da
linguagem verbal e não-verbal;
Compreender a função dos
conflitos e a sua importância no
contexto de trabalho;
e/ou diário.
Adquirir técnicas e aplicar
estratégias de forma a
minimizar as situações de
conflito;

2
4
6
8

Identificar fatores facilitadores e barreiras bloqueadoras
da comunicação;
Reconhecer e distinguir os
diferentes tipos de conflito;
Identificar como evitar conflitos
utilizando técnicas de
comunicação eficaz e assertiva;

Desenvolver atitudes e
comportamentos facilitadores
da resolução de conflitos.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E
GESTÃO DE STRESS
Empowering People
Online Live Training:
18 de Novembro

Inscrições até: 11 de Novembro

6 horas

Presencial:
Mediante marcação

Esta ação tem como objetivo dotar os
profissionais de conhecimentos e estratégias
que lhes permitirá gerir as próprias emoções,
diminuindo os níveis de stress e aumentando os
níveis de motivação, traduzindo-se num melhor
desempenho individual e contribuindo para uma
maior produtividade empresarial.
A QUEM SE DIRIGE

A profissionais que pretendam otimizar as
relações profissionais.
OBJETIVOS

1
3
5

Compreender a importância da
Inteligência Emocional nos
fatores de stress e no
equilíbrio pessoal;
Identificar e reconhecer as
emoções e compreender a sua
importância na gestão dos
fatores de stress;
Identificar e aplicar técnicas de
redução de stress e de gestão
emocional.

2
4

Desenvolver autoconsciência
e autoregulação como forma
de optimizar a gestão
emocional e consequente
redução dos níveis de stress;
Desenvolver a capacidade para
reconhecer os “triggers” e
manter o equilíbrio em
situações de tensão e stress;

COACHING E LIDERANÇA
Empowering People
Online Live Training:
Sob consulta
6 horas

Presencial:
Mediante marcação

Esta ação permite aos profissionais adquirir
competências de líder-coach, otimizando a
comunicação de forma a motivar e inspirar as
suas equipas, potencializando o desenvolvimento
de competências, o cumprimento de objetivos e
consequentemente o aumento de desempenho.
A QUEM SE DIRIGE

A gestores, coordenadores, cargos de chefia e
teamleaders.

OBJETIVOS

1
3
5
7

Identificar, avaliar e
desenvolver competências de
liderança;
Identificar e avaliar a forma de
comunicar e os seus impactos;
Identificar e aplicar as
competências de líder-coach
de forma a desenvolver o
potencial da equipa;
Conhecer as etapas do
processo de coaching e adotar
a sua abordagem no
desenvolvimento do talento.

2
4
6

Desenvolver mentalidade e a
atitude de coach,
promovendo a autonomia e a
responsabilidade pessoal;
Dar feedback positivo e
instrutivo regularmente
promovendo uma cultura de
empatia e confiança;
Desenvolver uma atitude
positiva e inspiradora na
resolução de problemas e na
promoção do desenvolvimento
pessoal e profissional;

COMUNICAÇÃO E PNL
Empowering People
Online Live Training:
Sob consulta
6 horas
Presencial:
Mediante marcação

Esta ação permite aos profissionais desenvolver
as suas competências de comunicação,
adquirir técnicas de Programação Neurolinguística e de comunicação eficaz, promovendo a
empatia nos relacionamentos interpessoais e
potencializando o trabalho em equipa e a sua
performance.
A QUEM SE DIRIGE

A gestores, coordenadores, cargos de chefia e
teamleaders.

OBJETIVOS

1
3
5

Compreender o processo da
comunicação e o seu impacto
no recetor;
Compreender a importância da
linguagem verbal e não-verbal;
Reconhecer crenças
limitadoras e outras barreiras
que interferem numa boa
prática da comunicação
assertiva;

2
4
6

Identificar barreiras e fatores
bloqueadores da
comunicação e a melhor
forma de os ultrapassar;
Identificar os sistemas de
representação preferenciais e
utilizar esse conhecimento para
estabelecer empatia;
Aplicar técnicas de
comunicação e de PNL bem
como compreender a sua
importância em todo o processo
da comunicação e o seu
impacto nas relações
interpessoais.

GESTÃO DE TEMPO E PRODUTIVIDADE
Empowering People
Online Live Training:
Sob consulta
6 horas

Presencial:
Mediante marcação

Esta ação facilita a otimização da organização
pessoal e da gestão de tempo individual. Os
profissionais estruturam o seu planeamento e
adquirem estratégias para o cumprirem eficazmente, aumentando assim a sua produtividade e
desempenho.
A QUEM SE DIRIGE

A profissionais autónomos para definir/gerir o
seu planeamento.

OBJETIVOS

1
3
5
7

Compreender a importância da
organização pessoal e do planeamento na gestão de tempo;
Definir qual o grau de urgência
e de prioridade de cada tarefa;
Reconhecer o lado negativo do
perfecionismo e identificar a
procrastinação;
Identificar quais as principais
técnicas de gestão de tempo
de forma a aumentar a
produtividade.

2
4
6

Reconhecer a importância de
estabelecer objetivos e de
manter o foco;
Identificar os “ladrões de
tempo” e traçar estratégias para
reduzir o seu impacto;
Desenhar um planeamento
individual e definir estratégias
para a sua implementação;

GESTÃO DE TEMPO E DE STRESS
Empowering People
Online Live Training:
Sob consulta
6 horas

Presencial:
Mediante marcação

Esta ação permite identificar e aplicar técnicas
para uma gestão de tempo eficiente e para a
redução dos níveis de stress, possibilitando que
os profissionais adquiram mais autocontrolo e
foco, o que impacta diretamente no aumento da
produtividade e do desempenho individual.
A QUEM SE DIRIGE

A profissionais autónomos para definir/gerir o
seu planeamento.

OBJETIVOS

1
3
5

Identificar as causas e as
consequências do stress;
Planear e organizar
estrategicamente as suas
tarefas elaborando um
planeamento individual;
Conhecer e aplicar técnicas
simples de redução de tensão e
ansiedade;

2
4
6

Aplicar técnicas e estratégias
para uma gestão do tempo
eficiente;
Avaliar o impacto da uma gestão
de tempo eficaz, nos níveis de
stress;
Desenvolver um plano de ação
com o objetivo de reduzir os
níveis de stress e alcançar uma
gestão de tempo eficiente.
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