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OBJECTIVOS GERAIS
No final, os participantes deverão ser capazes
de:
· Reconhecer e analisar um conflito, assim
como os vários factores que o influenciam
· Analisar diferentes fases de um conflito
e conhecer diferentes processos e modelos
de resolução de conflitos
· Analisar diferentes cenários de negociação
face a um conflito de interesses
· Conhecer as Negociações de tipo
Competitivo e Colaborativo
· Preparar uma Estratégia de Negociação
e aplicar técnicas negociais
· Conduzir processos de negociação
competitiva e colaborativa de nível básico
DESTINATÁRIOS
· Gestores, técnicos de recursos humanos
ou outros profissionais
· Recém-licenciados/mestres em Psicologia
e em Gestão de Recursos Humanos
· Gestores de Pessoas e de Equipas em geral
PROGRAMA
· Gestão de conflito como parte integrante
de um processo de negociação presente
no contexto profissional e pessoal.
A natureza, as causas e as diferentes
expressões do conflito
· Diferentes fases/etapas de um conflito
e as suas consequências
· Modelos e ferramentas de gestão e
resolução
de conflitos
· Cenários potenciais de negociação face
a um conflito
· Partes interessadas e influenciadoras num
processo de negociação e variáveis que
determinam a eficácia da negociação
· Diferentes estilos de negociação, comunicação
e prevenção aplicáveis a exemplos práticos
no mundo Organizacional

· Conceitos básicos do processo de Negociação,
Negociações Competitivas e Colaborativas
· Preparação e Estratégia de Negociação
· Tácticas negociais
· Realização de Casos de prática de negociação
e de resolução de conflitos
METODOLOGIA
· Sessões teórico-práticas
· Apresentação e discussão de casos práticos
· Simulação de situações de conflitos
e de processos de negociação
DURAÇÃO
· 24 horas
(6 sessões de 4 horas ou 12 sessões de 2 horas)
FORMADORES
· Miguel Faro Viana

(Psicólogo. Doutorando na área da Psicologia Social e das
Organizações (ISPA). Pós- graduado nas áreas de gestão
e RH. Assessor da Direcção de Segurança na REFER EPE.
Assistente convidado no ISPA)

· Elisabete Chaves

(Psicóloga. Mestre em Psicologia Social e das Organizações.
Consultora de RH em empresa multinacional
de tecnologias de informação.)

O programa pode ser adaptado “à medida”
ou consoante o levantamento
de necessidades de formação.
INFORMAÇÕES
Sílvia Ramalho
silvia_ramalho@ispa.pt
218 811 723/85

