
 
  

Relações Interpessoais e Qualidade no Serviço 
 
 
Público-Alvo 

Esta formação destina-se a todos os profissionais interessados em obter qualidade no serviço e atingir 
boas relações interpessoais dentro de uma organização.  

 
 
OBJETIVOS GERAIS:  
Aperfeiçoamento e consolidação das boas práticas da Qualidade de Serviço e de relações interpessoais 
dentro das organizações. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
- Identificar as bases do comportamento reconhecendo as implicações que as diferenças interindividuais 
têm no relacionamento interpessoal; 
- Pôr em prática boas técnicas de comunicação; 
- Identificar a presença de um conflito e escolher a melhor estratégia para resolvê-lo; 
- Conhecer as várias abordagens existentes no conceito de qualidade no serviço; 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
•A importância da comunicação nas relações interpessoais 
•Diferentes estilos de comunicação e comportamentos interpessoais 
•Trabalho de equipa 
•Conflitos nas relações interpessoais 
•A importância do atendimento eficaz 
•Qualidade no serviço prestado 
•As fases do atendimento 
•Os 7 pecados no atendimento 
 
 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 – Formação Presencial 
Área de Formação: 347 – Enquadramento na Organização/Empresa 
 
Modalidade de Formação 

Formação Contínua  
 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 12 a 16 de Maio de 2014 
Horário: 18H00 às 21H00 
 
 
 
 



   

 

 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Expositivo – Utilização de meios visuais para despertar o interesse e aprendizagem dos formandos 

Ativo – Ativar os formandos para casos práticos 
 
Formadora 

Fabiana Amaral 
Licenciada em Psicologia pela Universidade Autónoma de Lisboa 
Formadora Certificada 
 
 
Inscrição 

 
€ 76,50 por participante inscrito através de empresa associada 
As empresas associadas que efetuarem três inscrições na mesma ação de formação, a partir da 3ª 
inscrição será plicado um desconto de 20% 
 
€ 170,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de Formandos: 20 
 
Data limite de inscrição: 08 de Maio de 2014 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 
 


